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1. RESUMO 

Muito se tem ouvido falar sobre a inclusão das pessoas portadoras de 
Necessidades Especiais na escola regular de ensino, e principalmente o aluno 
que possui uma deficiência auditiva que prejudique o seu aprendizado por não 
ter acesso aos conteúdos trabalhados com ele no contexto escolar. Pretende-
se com essa pesquisa bibliográfica refletir sobre as políticas públicas 
educacionais, sobre os modelos construídos para abordarem o fenômeno 
educativo e sobre as dificuldades e obstáculos que a instituição escolar deve 
transpor para que, de fato, venha a ser uma escola para todos. Também se 
tem como objetivo incentivar a inclusão do aluno surdo na comunidade 
majoritária, respeitando suas diferenças e necessidades além de valorizar o 
ensino e o uso da LIBRAS como primeira língua do aluno surdo, incluindo o 
mesmo no processo ensino aprendizagem e analisar se a Sala de Atendimento 
Educacional Especializado é parceira neste processo de Inclusão do aluno 
surdo na Rede regular de Ensino. A tendência atual é que o trabalho da 
Educação Especial garanta a todos os alunos com deficiência o acesso à 
escola comum, removendo barreiras que impedem a frequência desses alunos 
às turmas comuns do ensino regular, mesmo que isso ainda não aconteça 
como deveria. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

Muito se tem ouvido falar sobre a inclusão das pessoas portadoras de 

Necessidades Especiais na escola regular de ensino, e principalmente o aluno 

que possui uma deficiência auditiva que prejudique o seu aprendizado por não 

ter acesso aos conteúdos trabalhados com ele no contexto escolar. 

Pensando nessa criança e em soluções que possam facilitar esse 

processo de inclusão dentro da escola regular e principalmente no papel que a 

Educação Especial na Perspectiva da Inclusão representada pelo Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), desempenha para favorecer essa inclusão e 

facilitar esse processo que muitas vezes é doloroso para o aluno, venho propor 

esse trabalho. 

Com esta pesquisa tem-se o objetivo de trazer informações sobre o 

assunto servindo para  nortear trabalhos que possam ser realizados nas 

escolas que ainda não trabalham com a inclusão ou onde o aluno surdo está 

apenas inserido e não incluído. 

Na inclusão, é importante lembrar-se de alguns fatores primordiais 

quando pensamos em surdos: oportunizar o aprendizado aceitando a diferença 



sociolinguística e valorizando a comunicação espaço/visual em todos os 

momentos deste processo. Deve-se favorecer o aprendizado do indivíduo 

surdo utilizando a língua de sinais, se ao iniciar o trabalho de inclusão esta não 

for possível, utilizar todos os recursos de comunicação (não simultaneamente), 

para que, a partir destes tenha-se a certeza de que o surdo adquiriu o 

conhecimento. 

Para a elaboração deste trabalho serão levantados dados bibliográficos 

através de pesquisa bibliográfica e documental com textos extraídos da 

Internet, revistas e livros especializados de autores atuais como Carneiro 

(2008), Cavalcanti (2005), Sassaki (2005), Sánchez (2005) e Mantoan (2006), 

onde pode-se refletir melhor sobre a problemática em questão e Analisar e 

descrever sobre a importância da utilização da LIBRAS como primeira língua 

do surdo e reconhecer que a presença do intérprete em sala de aula tem como 

objetivo tornar os conteúdos acadêmicos acessíveis ao aluno surdo. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Analisar e descrever sobre a importância da utilização da LIBRAS como 

primeira língua do surdo e reconhecer que a presença do intérprete em sala de 

aula tem como objetivo tornar os conteúdos acadêmicos acessíveis ao aluno 

surdo. 

 Incentivar a inclusão do aluno surdo na comunidade majoritária, 

respeitando suas diferenças e necessidades; 

 Valorizar o ensino e o uso da LIBRAS como primeira língua do aluno 

surdo, incluindo o mesmo no processo ensino aprendizagem; 

 Analisar se a Sala de Atendimento Educacional Especializado é parceira 

neste processo de Inclusão do aluno surdo na Rede regular de Ensino; 

 Analisar se a presença do interprete de LIBRAS em sala de aula é 

necessário neste processo de inclusão. 

 Despertar a consciência dos futuros educadores para a necessidade de 

promover a acessibilidade e o aprendizado dos alunos surdos.  

  Esclarecer os mitos construídos socialmente sobre as línguas de sinais. 

 

 



4. METODOLOGIA 

 
A proposta deste projeto é enfatizar a importância da inclusão de 

alunos surdos no ensino regular e a utilização da LIBRAS  como primeira 

língua do aluno surdo e a real função das salas de recursos multifuncionais 

como suporte e consolidação dessa Educação Inclusiva comprovando 

hipóteses e alcançando os objetivos através de pesquisa bibliográfica. 

Para realização deste trabalho serão utilizadas citação de palestras, 

artigos de revistas, obras já encontradas e outras ainda a pesquisar, e 

congressos realizados por educadores e profissionais envolvidos com o tema e 

também de outros materiais bibliográficos referentes ao domínio em questão. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

  

A Constituição Federal elegeu como fundamentos da República a 

cidadania e a dignidade da pessoa humana (art.1º, inc.II e III,) e como um de 

seus objetivos fundamentais a promoção do bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação 

(art.3º, inc. IV). 

Na história da Educação Brasileira o privilégio de grupos em detrimento 

da exclusão de outros, foi legitimado por políticas e práticas educacionais que 

reproduziam a ordem social vigente. Mesmo diante da democratização da 

escola e do binômio inclusão/exclusão, grupos que não estão dentro dos 

padrões de normalidade continuam segregados. (MEC/SEESP, 2008). 

Assim a construção de uma política pública não é algo muito fácil, pois 

esbarra em alguns limitadores que se estendem, desde a ideologia presente 

até o distanciamento de quem elabora essa política da realidade onde a 

mesma será implementada. De acordo com Barbosa (2005), é extremamente 

necessário o conhecimento de todos os elementos para sanar o problema, tais 

como a demanda os recursos disponíveis ou ausentes. 

 Com relação às políticas públicas relacionadas à igualdade de 

oportunidades na educação inclusiva, faz-se necessário estabelecer uma 

aproximação com a realidade das escolas, dialogando com as mesmas, para, 



assim, através de uma definição de ações educacionais em conjunto, elaborar-

se uma política de atendimento integral, que contemple as suas necessidades. 

Para Carneiro (2008), a implementação das políticas públicas com vistas 

a uma educação inclusiva requer a sensibilização e a conscientização da 

sociedade e da própria comunidade escolar frente à diversidade humana; o 

desenvolvimento de parcerias entre escola comum e instituições 

especializadas; o reconhecimento da ausência de investimentos financeiros 

para capacitação em todos os níveis e, finalmente, o apoio permanente ao 

docente. 

Segundo Cavalcante (2005), entender a inclusão não significa apenas 

cumprir a lei, mas também levar à escola crianças que vivem isoladas de um 

mundo que só tem a ganhar com sua presença. Além disso, é fazer com que 

alunos de salas regulares convivam com a diversidade, sendo esse um dos 

papéis da escola: praticar a responsabilidade pelo outro. 

  A questão das dificuldades de comunicação dos surdos é bastante 

conhecida, mas, na realidade brasileira, as leis (10.436, 24 de abril de 2002, 

que dispõe sobre a língua de sinais brasileira, e mais recentemente o Decreto 

5626/05, que regulamenta as leis 10.098/94 e 10.436/02 e orienta ações para o 

atendimento à pessoa surda) e este conhecimento não têm sido suficientes 

para propiciar que o aluno surdo, que frequente uma escola de ouvintes, seja 

acompanhado por um intérprete. Além disso, a presença do intérprete de 

língua de sinais não é suficiente para uma inclusão satisfatória, sendo 

necessária uma série de outras providências para que este aluno possa ser 

atendido adequadamente: adequação curricular, aspectos didáticos e 

metodológicos, conhecimentos sobre a surdez e sobre a língua de sinais, entre 

outros. 

Contudo, a desinformação dos professores e o desconhecimento sobre 

a surdez e sobre modos adequados de atendimento ao aluno surdo são 

frequentes. A prática de muitos anos de acompanhamento de crianças surdas 

permite afirmar que, infelizmente, a maior parte das inclusões escolares de 

surdos é pouco  responsável. 

A escola se mostra inicialmente aberta a receber a criança e discute as 

características da mesma no momento de sua entrada e, depois, o insere na 

rotina, sem qualquer cuidado especial.  



Em geral, com o passar do tempo, a criança parece bem, já que não 

apresenta muitos problemas de comportamento, e todos parecem achar que 

está tudo certo onde a escola não se preocupa mais com a questão, porque se 

preocupar significaria buscar outras ajudas profissionais (intérprete, educador 

surdo, professor de apoio etc.). 

Por outro lado, os professores, percebem que o aluno não evolui, mas 

não sabem o que devem fazer para auxiliar estes alunos com surdez, por falta 

de conhecimento e preparo e os  alunos ouvintes, que acolhem, como podem, 

a criança surda sem saber bem como se relacionar com ela. 

Também existe o lado aluno surdo, que, apesar de não conseguir seguir 

a maior parte daquilo que é apresentado em aula, simula estar acompanhando 

as atividades escolares, pois afinal todas aquelas pessoas parecem acreditar 

que ele é capaz e a família, que sem ter outros recursos precisa achar que seu 

filho está bem naquela escola. 

A presença de um intérprete de língua de sinais em sala de aula pode 

minimizar alguns aspectos deste problema, em geral, favorecendo uma melhor 

aprendizagem de conteúdos acadêmicos pelo aluno, que teria ao menos 

acesso aos conteúdos trabalhados, mas para isso teria que dominar a LIBRAS.            

O aluno surdo é usuário de uma língua que nenhum companheiro ou 

professor efetivamente conhece. Ele é um estrangeiro que tem acesso aos 

conhecimentos de um modo diverso dos demais e se mantém isolado do grupo 

(ainda que existam contatos e um relacionamento amigável). 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 frequenta o ensino fundamental, 

está em processo de desenvolvimento de linguagem, de processos de 

identificação, de construção de valores sociais e afetivos, entre outros. 

É na escola que as crianças aprendem ou aperfeiçoam formas de narrar, 

de descrever, modos adequados de usar a linguagem em diferentes contextos, 

ampliando seu conhecimento linguístico, e experimentam regras de 

convivência social, regras de formação de grupo e de valores sociais 

fundamentais para a adaptação da vida em sociedade. 



 É também na escola que emoções e afetos são vividos de forma mais 

aberta, menos protegida, propiciando sucesso, insucesso, ciúmes, competição, 

raiva; sentimentos importantes de serem conhecidos e exercitados para o 

convívio social. Além disso, é nesta etapa da vida que os processos ide 

identificação se consolidam e o aluno surdo, sozinho no ambiente escolar, em 

sua condição de surdez, pode, por isso mesmo, enfrentar uma série de 

dificuldades. 

Nesse sentido, crianças surdas possuem estratégias de comunicação 

muito peculiares, pois a maioria vem de lares ouvintes que não possibilitam um 

desenvolvimento linguístico no patamar das crianças ouvintes. 

Assim, elas partem de uma exposição e de estratégias de linguagem 

diferentes, estando expostas a um ambiente que usa simultaneamente pistas 

visuais e auditivas, impondo a elas opções, dividindo sua atenção. 

Em uma sala de aula para alunos ouvintes, isso se reproduz, já que o 

professor passa as informações de acordo com aquilo que está acostumado, 

sendo mais adequado aos ouvintes que às crianças surdas. 

 Desse modo, a criança surda está presente, mas está perdendo uma 

série de informações fundamentais sobre questões de linguagem, sociais e 

afetivas que lhe escapam justamente por sua condição de ser usuária de outra 

língua, tendo acesso aos conteúdos apenas pela mediação do intérprete. 

É impossível para aqueles que não conhecem a língua de sinais 

perceberem sua importância para os surdos, sua enorme influência sobre a 

felicidade moral e social dos que são privados da audição e sua maravilhosa 

capacidade de levar o pensamento a intelectos que de outra forma ficariam em 

perpétua escuridão.  

Dados do MEC mostram que, em 2003, 56.024 alunos surdos 

frequentavam o ensino fundamental; 2.041, o médio. Somente 3,6% do total de 

surdos matriculados conseguiu concluir a educação básica, o que comprova a 

exclusão escolar provocada pelas barreiras na comunicação entre alunos 

surdos e professores.  

O direito à comunicação é um direito essencial do ser humano, mas 

foram anos de luta para que os surdos tivessem seu direito reconhecido, lhes 

sendo garantido o direito à acessibilidade às informações, cuja língua deve ser 

ensinada e utilizada em todos os meios de comunicação. 



A língua brasileira de sinais - LIBRAS permite ao surdo sua integração 

social e participar como cidadão. É preciso mais que ter uma língua, ter um 

país que a reconhece como direito essencial. Para a inclusão dos surdos e a 

efetivação do direito à informação é imprescindível o reconhecimento do 

profissional de intérprete de libras, que é quem efetua a comunicação entre 

surdo e ouvinte; surdo e surdo; surdo-cego e surdo; ouvinte e surdo-cego, 

devendo o mesmo ter domínio da língua de sinais; conhecimento das 

implicações da surdez no desenvolvimento do indivíduo surdo; conhecimento 

da comunidade surda e convivência com ela.  

Pensando em tudo isso foi criado o Projeto de Lei Nº 4 /2004  que  

reconhece a profissão de Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá 

outras providências.  

 

6. RESULTADOS 

 

Nos últimos anos, várias iniciativas foram criadas para promover o uso 

da LIBRAS nas escolas, desenvolvendo práticas pedagógicas que favorecem o 

ensino dessa língua para as pessoas com surdez.  

É direito das pessoas surdas o acesso ao aprendizado da LIBRAS 

desde a educação infantil para sua apropriação de maneira natural e ao longo 

das demais etapas da educação básica, com a presença de um profissional 

habilitado, preferencialmente surdo.  

Essa habilitação para o ensino da Libras pode ser obtida por meio do 

exame Prolibras promovido pelo MEC/INEP, ou por meio do curso de 

licenciatura Letras/Libras . 

Também, a experiência de inclusão parece ser muito benéfica para os 

alunos ouvintes que têm a oportunidade de conviver com a diferença, que 

podem melhor elaborar seus conceitos sobre a surdez, a língua de sinais e a 

comunidade surda, desenvolvendo-se como cidadãos menos preconceituosos. 

Todavia, o custo dessa aprendizagem/elaboração não pode ser a restrição de 

desenvolvimento do aluno surdo. Será necessário pensar formas de 

convivência entre crianças surdas e ouvintes, que tragam benefícios efetivos 

para ambos os grupos. 



Assim, para o aluno surdo, que deve cursar o ensino fundamental, será 

efetivamente melhor uma escola na qual os conteúdos sejam ministrados em 

sua língua de domínio, que ele tenha professores e companheiros que 

partilhem com ele a língua de sinais, de modo a poder se desenvolver o mais 

plenamente possível, como é oportunizado para crianças ouvintes no ensino 

fundamental. 

A tarefa é criar espaços educacionais onde a diferença esteja presente, 

onde se possa aprender com o outro, sem que aspectos fundamentais do 

desenvolvimento de quaisquer dos sujeitos sejam prejudicados. A escola, para 

além dos conteúdos acadêmicos, tem espaço para atividades esportivas, de 

lazer, de artes e de criação, nas quais poderiam conviver crianças com 

diferentes necessidades, desde que as atividades fossem preparadas e 

pensadas para isso. Não se trata de inserir a criança surda nas atividades 

propostas para ouvintes, mas de pensar atividades que possam ser 

integradoras e significativas para surdos e ouvintes. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada nas bibliografias sobre o assunto identificou que o 

movimento de inclusão escolar de alunos com necessidades especiais e entre 

eles o aluno com surdez já existe, apesar de apresentar algumas barreiras e 

desafios. 

 As barreiras se traduzem, principalmente, pela falta de capacitação dos 

profissionais que precisam lidar com essas crianças, falta de condições de 

acessibilidade e falta de políticas públicas que promovam a efetiva inclusão dos 

alunos nas escolas, garantindo o êxito e permanência dos mesmos no contexto 

escolar, e não apenas a sua inserção em sala de aula sem serem dadas reais 

oportunidades de acesso aos conteúdos por causa da sua surdez.. 

O fracasso do processo educativo das pessoas com surdez é um 

problema resultado das concepções pedagógicas de educação escolar 

adotadas pelas escolas e de suas práticas, que focam apenas os alunos 

ouvintes e não levam em conta a dificuldade de comunicação do surdo pelo 

não domínio da língua dos ouvintes. 



 O foco do trabalho das escolas e sistemas de ensino deve estar voltado 

para a transformação das suas práticas pedagógicas excludentes em 

inclusivas, onde a LIBRAS venha a fazer parte do contexto escolar e onde se 

tenha um profissional habilitado não apenas para realizar a tradução para o 

aluno surdo, mas que venha a ensinar a língua para o professor da sala, 

colegas da turma e demais pessoas que convivam com a criança na escola. 

Vê-se, portanto a urgência de deflagrar iniciativas que desconstruam os 

modelos conservadores da escola comum, para gestar formas de fazer uma 

educação escolar inclusiva pautada no reconhecimento e na valorização das 

diferenças, mostrando efetiva e coerentemente, a possibilidade da educação 

escolar inclusiva de pessoas com surdez na escola comum brasileira. 
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