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RESUMO 

 

Este trabalho tem como finalidade investigar como vem sendo realizado o processo 

educacional dos alunos e as dificuldades encontradas nesse processo, bem como examinar a 

implantação da Língua de Sinais no terceiro ano do período matutino da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental de uma cidade do interior do Oeste Paulista. A metodologia utilizada foi a de 

uma pesquisa de natureza exploratória – Estudo de Caso Faz-se necessário reportar a colaboração 

de educadores envolvidos com os alunos e professores que atuam com alunos surdos, pois o aspecto 

principal da pesquisa refere-se à forma de comunicação utilizada pelos alunos deficientes 

auditivos, a qual é a da Língua Brasileira de Sinais. (LIBRAS). Concluiu-se que é um desafio tornar 

a escola um espaço aberto e adequado ao ensino inclusivo. Sabe-se que muitos obstáculos são 

encontrados, particularmente sobre os princípios da educação inclusiva para que atenda as 

especificidades de cada aluno com deficiência auditiva, mas para que haja uma verdadeira inclusão, 

é preciso que os professores também tenham apoio dos familiares, promovendo a acessibilidade 

de seus filhos em classe de ensino regular para que possa adquirir incentivos, autonomia e espírito 

crítico exercendo sua cidadania. 

 

Palavras-chave: Educação, ensino de libras, deficiente auditivo, ensino fundamental, 

inclusão. 
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INTRODUÇÃO 

 

O assunto abordado nesse artigo trata da inclusão de alunos com deficiência auditiva na rede 

regular de ensino. Faz-se necessária esta abordagem, visto que atualmente a escola pública vem 

recebendo grande número de alunos com necessidades educacionais especiais, no entanto, nem 

todas as escolas estão preparadas para receber essa clientela diferenciada, pois faltam infraestrutura 

e capacitação dos profissionais que atuam com esses alunos. Essa situação se torna um grande 

problema para os educadores, em face de seu despreparo, deixando-os desmotivados, pois esses 

profissionais sofrem com os conflitos existentes em sala de aula. 

Segundo Vargas e Gobara (2014) as pesquisas no campo da educação especial, nos últimos 

anos têm destacado a inclusão dos alunos com deficiências em escolas de ensino regular. Explicam 

que a constituição federal de 1988 instituiu que a inserção para esses alunos “[...] É dever do estado 

e será concretizada mediante a garantia de atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede oficial de ensino” (Brasil, 1988, p. 35). 

A orientação é que os alunos com necessidades educacionais especiais frequentem as mesmas 

aulas que os alunos ouvintes, em escolas regulares, sejam elas públicas ou privadas. A educação 

inclusiva vem sendo debatida e estudada há vários anos, por distintos especialistas, entre eles: 

pedagogos, educadores, profissionais da educação, psicólogos com o objetivo de dar maior atenção 

a esses alunos. 

A legislação determina que os alunos com deficiência tenham um profissional que os ajude 

na comunicação e materiais pedagógicos, para que possam acompanhar a rotina escolar com os 

demais colegas de turma.  

O estudo de Christovam e Cia (2013) citam o artigo de Mazzota (1996) relativo à educação 

especial no brasil: história e políticas públicas, no qual esse autor comentou que o conceito de 

inclusão, já presente na legislação brasileira, na 1ª lei de diretrizes e bases (LDB, lei nº 4.024/61) 

(Brasil, 1961), apontava que o atendimento ao deficiente no sistema educacional brasileiro era 

efetivado conforme os padrões de internatos ou escolas especiais da europa, afastando o deficiente 

de seu meio ambiente e do direito ao desenvolvimento junto às crianças de sua idade.  

No sentido de atualizar esse contexto e buscando métodos mais inclusivos, os movimentos 

de integração contribuíram com a criação de serviços e classes especiais em escolas públicas, em 

direção a uma postura mais inclusiva e igualitária, afiançadas pela legislação e definindo que as 

escolas proporcionassem serviços de apoio especializados nas escolas comuns, para atender as 

particularidades da clientela deficiente (Brasil, 1996). 
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Nos centros e escolas de educação infantil a orientação para as crianças com necessidades 

educacionais especiais (NEE) deve partir de programas de intervenção precoce para uma avaliação 

e identificação das dificuldades, que por meio de um atendimento adequado, possa desenvolver as 

potencialidades e aprendizagem da criança (Brasil, 2006). 

A pesquisa de Christovam e Cia (2013) demonstrou alguns aspectos presentes no sucesso do 

aluno com NEE: ajuda dos profissionais especializados assessorando professores da sala comum, 

a consideração à diversidade, a concretização de adaptações ao espaço físico e aos materiais 

didáticos e a troca de informações com a família. Esses fatores assinalados pelo professor 

propagam a preocupação em proporcionar oportunidades e condições iguais e adequadas aos 

alunos com nee, e estão em consonância com as políticas inclusivas em vigor em nosso país. 

O objetivo desse estudo foi, ainda, investigar como vem sendo realizado o processo de 

inclusão dos alunos deficientes auditivos, tendo em vista que lhes é garantido pela legislação 

vigente o direito de frequentar a sala de aula da rede regular de ensino desde a educação infantil 

até o ensino superior, oferecendo-lhes todos os meios necessários para que obtenham êxito e 

ultrapassem os empecilhos apresentados ao longo do processo educacional e, portanto, 

desempenhar sua cidadania, de acordo com a legislação do nosso país.  

 

O ALUNO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 

O termo “surdo-mudo” muito utilizado por pessoas ouvintes é uma denominação muito 

antiga e incorreta para se referir a um deficiente auditivo, pois a mudez é imputada a problemas 

relacionados com a emissão de voz e a pessoa surda nem sempre é muda. Em meados do século 

XVI, as pessoas com deficiência auditiva eram consideradas intelectualmente inferiores, por isso, 

eram trancados em asilos e excluídos da sociedade. Nessa época não havia escolas para surdos, só 

a partir, do século XVIII que começaram a surgir os primeiros educadores nessa área, que 

divergiam, no entanto, quanto ao método de ensino mais apropriado.  

A inclusão de surdos na rede regular de ensino possui como propósito conduzir a criança 

surda em condições sociais de vincular-se aos ouvintes.  

 

A educação é direito de todos e dever do estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Constituição da República Federativa do Brasil, III, art. 

205). 
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As pessoas surdas possuem o direito de serem ensinadas em língua de sinais, pois se a língua 

oral é adquirida de forma sistematizada, pode ser dizer que a língua de sinais é uma língua natural 

adquirida de forma espontânea pela pessoa surda em contato com pessoas que usam essa língua.  

É importante frisar que LIBRAS, assim como as outras línguas de sinais, é considerada 

língua, no sentido pleno, por conseguir preencher os pré-requisitos científicos para tal. As línguas 

de sinais possuem elementos linguísticos comuns às línguas orais. 

O que é chamado de palavra na língua oral recebe o nome de sinal em libras e deve ser 

nomeado de gesto ou mímica, pois, não possui estas características. Da mesma forma que nas 

línguas orais temos os pontos de articulações dos fonemas, na língua de sinais temos os pontos de 

articulações que são expressos por toques no corpo do usuário da língua ou no espaço neutro.  

As investigações de Bevilacqua e Formigoni (2003) demonstraram  que a inclusão  propicia 

aos indivíduos surdos melhores condições de desenvolvimento e permite o estabelecimento de 

relações mais próximas com as crianças ouvintes dentro da escola, podendo o surdo, dessa forma, 

adaptar-se melhor à sociedade ouvinte. Ainda que fascinante essa ideia de inclusão sugira a 

adequação dos surdos ao mundo dos ouvintes, colocando-os num contexto em que suas 

características específicas nem sempre são respeitadas. (apud Aspilicueta; Leite; Rosa e Cruz, 

2013, p. 396). 

Os progressos tecnológicos, seja no diagnóstico precoce da deficiência auditiva, seja nos 

recursos de acesso aos sons da fala, tais como os aparelhos de amplificação sonora individuais 

digitais, sistema de frequência modulada e implante coclear, afora a discussão sobre a utilização 

da LIBRAS  (língua brasileira de sinais) e distintas estratégias de comunicação de acordo com a 

necessidade do aluno deficiente auditivo, são modelos de variáveis que permeiam a inclusão desse 

aluno no ensino regular. 

 É salutar que tanto os profissionais da saúde  como os da educação sigam essa temática em 

conjunto, considerando que os conhecimentos que os mesmos possuem sobre a deficiência 

auditiva, para exercer sua prática profissional e suas condutas frente ao processo de inclusão, são 

pontos determinantes para o sucesso dessa proposta. (Delgado-Pinheiro & Omote, 2010). 

De acordo com os autores, 

 

No Brasil, pesquisas têm evidenciado que os profissionais envolvidos com a área de educação   

apresentam opinião relativamente favorável em relação à perspectiva de alunos com necessidades 

educacionais especiais estudarem em classes comuns. Um ponto frequentemente apontado nas 

discussões dos estudos são as dificuldades encontradas para concretizar esse trabalho, como falta de 

estrutura, de conhecimentos suficientes e número excessivo de alunos nas salas de aula. (Delgado-

Pinheiro & Omote, 2010, p.634). 
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Bisol e Sperb (2010) explicam que devem se analisadas a singularidade e a trajetória de cada 

indivíduo para não se restringir apenas a uma proposta uniforme a educação para qualquer tipo de 

criança, em especial para a criança surda. 

Segundo Vargas e Gobara (2014), a língua brasileira de sinais conforme a lei n° 10.436, de 

24 de abril de 2002, é conceituada como: 

 

[A] forma de comunicação e expressão, em que o princípio linguístico de caráter viso-motor, com 

composição gramatical adequada, compõe um sistema linguístico de difusão de ideias e fatos, 

provenientes de comunidades de pessoas surdas do Brasil. (Brasil, 2002, p.1). 

 

 

De acordo com o artigo 2º do decreto nº 5.626/2005, (que regulamenta a Lei no 10.436, de 

24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 

10.098, de 19 de dezembro de 2000). 

 

[...] considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo 

por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira 

de Sinais. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 

(dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz,1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz (Brasil, 

2005, p. 1). 

 

Conforme Palamin; Guilherme; Motti e Rafacho (2014) a deficiência auditiva congênita não 

é naturalmente percebível no bebê, mas, os pais ao constatarem o diagnóstico, ficam assustados e 

deprimidos, na maioria das vezes. Os sentimentos provocados pela condição imprevista do filho 

são muitos e controversos: amor e ódio, alegria e sofrimento, aceitação e rejeição e euforia e 

depressão e incerteza do futuro. Profissionais especializados podem esclarecer os pais sobre a 

probabilidade de gerenciarem essa ambivalência sentimentos e que, ficarem abalados frente à 

deficiência não significa que não amem ou não aceitem o filho. 

À medida que os pais são informados do diagnóstico e reconhecem o que ocorre em relação 

ao seu filho, podem modificar suas atitudes e proporcionar elementos para que ele cresça e se 

desenvolva na sua condição de deficiente auditivo. O diagnóstico precoce permite maior adaptação 

e habilitação da criança para a vida normal. O diagnóstico da perda auditiva causa impacto nos 

pais, modifica a dinâmica familiar, a compreensão a respeito da condição da criança, das suas 

possibilidades de desenvolvimento de linguagem e global, bem como dos recursos terapêuticos 

disponíveis. 
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 A família tem importante papel na reabilitação da criança com deficiência auditiva e, em 

especial a mãe, que na maior parte do tempo atua como sua cuidadora. Uma forma de minimizar 

tais dificuldades é a participação em orientação e aconselhamento oferecidos pelos profissionais 

da saúde e da educação.  

O aconselhamento é um processo, é fazer as pessoas se tornarem mais receptivas, seja no 

âmbito cognitivo, seja no afetivo. Esse método aplicado no contexto da deficiência auditiva 

demanda que o conselheiro tenha conhecimento para atender as exigências dos pais e esteja atento 

para o emprego adequado do tempo, de uma linguagem clara e direta, expresse afetividade, 

confronte atitudes discrepantes, assuma atitudes de congruência, empatia e aceitação 

incondicional. (Palamin; Guilherme; Motti & Rafacho, 2014, p.571). 

 

A INCLUSÃO E A EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

Para a Organização Pan-Americana (2003), a inclusão escolar no Brasil é compreendida 

como a participação ativa nos vários grupos de convívio social e a deficiência, como qualquer 

perda ou anomalia de uma estrutura corporal e ou psicológica. 

Ao abordar as questões relativas à inclusão escolar no Brasil, Mendes (2006) explica que: 

 

Ao invés de interpretar a inclusão escolar como um processo em construção, os gestores da política do 

atual governo, Secretaria de Educação Especial (SEESP) do Ministério da Educação (MEC), têm 

“tentado consistentemente impingir aos sistemas uma diretriz política nada consensual, que é mais 

fundamentada no princípio da inclusão total”. (p.20). 

 

Mazzotta & D’Antino (2011, p.382) comentam que nos últimos 15 anos, o MEC tem 

mostrado interesse na implementação da educação dos alunos com necessidades educacionais 

especiais, a despeito de, também, valorizar a Educação Especial e de modo mais recente, da 

Educação Inclusiva. Além disso, os recursos financeiros designados à área no MEC, gerado de 

fontes internas e externas, beneficiou a interação continuada entre especialistas do Brasil e do 

exterior, obedecendo à pauta da globalização.  

Brandão e Ferreira (2013) tratam da importância da inclusão nas instituições de educação 

pré-escolar, lembrando, como já foi citado anteriormente, que todas as crianças têm direito à 

educação em classes do ensino regular, em escolas abertas à comunidade, com um ambiente 

educativo favorável e que atenda às necessidades pedagógicas e terapêuticas de cada criança.  
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Conforme os princípios da educação pré-escolar inclusiva, os interventores do processo 

educativo devem agir em cooperação na prática de ensinar e aprender, permitindo conhecimentos 

significativos para todas as crianças. 

Para Delgado-Pinheiro & Omote (2010, p.639) é de suma importância a efetivação de 

programas de apoio e de planejamento aos professores que acolhem as necessidades de crianças 

com perda auditiva, nos primeiros anos de vida, fase que antecede a entrada na instituição escolar. 

Atitudes como aceitar e conviver com a singularidade das pessoas e ser favorável à inclusão irão 

refletir na relação professor/aluno e no desenvolvimento acadêmico dessas crianças. 

A inclusão força a repensar o diferente, visto que cada criança tem qualidades, interesses, 

aptidões e necessidades de aprendizagem que lhe são oportunas. Acolher a diferença indica 

consentir com as qualidades, as motivações e os projetos de vida de cada aluno, o que só é 

admissível elaborando estratégias e recursos educativos apropriados na promoção do seu 

desenvolvimento global.   

A ideia básica do princípio da inclusão é que todos os alunos são únicos, com os seus 

conhecimentos, interesses e atitudes e cabe a instituição escolar compreender a diversidade 

existente. (Brandão & Ferreira, 2013, p.488). 

Com a implementação das políticas públicas em inclusão escolar, Matos e Mendes (2015) 

explicam o aumento do número de alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEEs) em 

classes comuns, acontecimento que ajuda a compor um cenário nas escolas que tem desvelado 

obstáculos e incoerências do sistema educacional brasileiro. Os profissionais da área são instigados 

a construir saberes apropriados para responder às exigências do dia a dia escolar relacionado ao 

convívio e à aprendizagem na diversidade. 

Matos e Mendes (2015) ao discutirem sobre a perspectiva de escolarização de crianças e 

jovens com Necessidades Educacionais Especiais (NEEs) nas classes comuns do ensino regular 

mostram motivos de âmbito moral e político, sendo admissível distinguir que a conquista de acesso 

dessas pessoas à escola caracteriza-se como uma ocasião única na história da educação brasileira.  

Afirmam ainda que: 

 

Defende-se a inclusão escolar como um princípio filosófico e como um processo marcado por 

muitas contradições, onde se avança em relação à igualdade de oportunidades, ao direito à 

diversidade e à escolarização de pessoas com NEEs. (Matos & Mendes, 2015, p.10). 

 

Perante a obrigação de escolarizar alunos com NEE em classes comuns do ensino regular, 

alguns dos desafios fundamentais enfrentados pelos profissionais no contexto escolar são: a 

formação continuada de professores, a convivência com a diversidade e a relação família-escola. 
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A situação atual mostra, ainda, que as escolas são ambientes conflitantes, nos quais têm práticas 

de discriminação e conscientização, e que, ainda, se encontram distantes do que preconizam os 

documentos oficiais sobre inclusão escolar. 

Embora existam algumas incoerências e limitações no processo de construção de sistemas 

educacionais inclusivos, é preciso admitir a evolução da legislação brasileira relativa aos direitos 

das pessoas com NEE à educação.  

Os dados da pesquisa Matos & Mendes, (2015) apontam ainda que a inserção de alunos com 

NEE em classes comuns do ensino regular não garante aprendizagem, nem torna possíveis trocas 

sociais e simbólicas aceitáveis. É importante qualificar os professores visando melhor desempenho, 

expandir e diversificar o grupo da educação especial e desenvolver padrões de intervenção junto 

aos diferentes profissionais do contexto escolar, visando atender às necessidades formativas, de 

apoio psicológico, de suporte e orientação às práticas pedagógicas dos educadores. Além disso, as 

necessidades dos docentes devem ser atendidas pelos domínios públicos, visto que compete ao 

Estado destinar os recursos financeiros, as deliberações políticas e o encargo pela oferta do ensino 

de qualidade para todos. (p.20) 

A escola é muito importante na formação do sujeito em todos os seus aspectos. É um lugar 

de aprendizagem, de diferenças e de trocas de conhecimento, precisando, portanto, atender a todos 

sem distinção, a fim de não promover fracassos, discriminações e exclusões. 

Diferente dos ouvintes, grande parte das crianças surdas entram na escola sem o 

conhecimento da língua de sinais, sendo que, a maioria delas, vem de famílias ouvintes que não 

dominam a língua de sinais, portanto, há necessidade da LIBRAS no contexto escolar, não só como 

língua de instrução. Também nos Cursos de Formação de Professores, principalmente na 

Pedagogia e/ou Normal Superior deve ser oferecida como uma disciplina do currículo.  

É imprescindível que o ensino de LIBRAS seja incluído nas séries iniciais do ensino 

fundamental para que o surdo possa adquirir e receber informações escolares em língua de sinais 

e os alunos ouvintes sejam também preparados para receber o colega com deficiência, e para que 

haja interação/inclusão entre professor/aluno/colega de sala. 

O papel da língua de sinais na escola vai além da sua importância com o desenvolvimento do 

surdo, por isso, não basta somente a escola colocar duas línguas no curriculo é preciso que haja a 

adequação curricular necessária, apoio aos profissionais especializados para favorecer surdos e 

ouvintes, a fim de tornar o ensino apropriado à particularidade de cada aluno.  

O conflito, a coexistência e o surgimento de novos paradigmas em nossa cultura escolar 

mobilizam os vários segmentos da sociedade em busca da construção de uma educação inclusiva 

democrática e plural. Com a democratização do acesso à escola, esta se depara com vários desafios 

que são colocados pela expansão do ingresso de um público que até então não se adentrava os 

muros escolares. A inserção de crianças das chamadas classes populares ou crianças com 
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necessidades especiais, produzem na escola certa inquietação porque muitos agentes educativos 

não sabem lidar ainda com a situação em pauta. 

A pesquisa de Marques, Barroco e Silva (2013), aponta estudos de Vigotsky sobre ao ensino 

da Libras, assinalando a probabilidade de desenvolvimento de crianças ouvintes e surdas no que 

se refere à aquisição da linguagem, sendo importante o ensino da Libras como segunda língua, 

enquanto solução para crianças ouvintes. Consideram indispensável incrementar o ensino da 

Libras, e, para isso, a legislação regulamentada deve ser de fato aplicada. A Libras, ao estar 

presente nos espaços da sala de aula, constitui-se em conteúdo fundamental ao surdo e item 

agregador para o ouvinte em seu processo de formação escolar.  

A Libras é essencial para que o indivíduo surdo atinja o patamar mais elevado no seu 

desenvolvimento,para exercer sua cidadania. Salienta-se, ainda, a necessidade de interação 

compromissada com o processo de formação, para que não haja a renúncia presencial e nem o 

abandono intelectual. (Marques, Barroco & Silva, 2013, p. 516). 

De acordo com Segala e Reis (2009) estar incluído significa sentir-se parte do mundo, 

compartilhar o mundo do outro, poder adentrar-se nele. Não basta matricular um surdo em uma 

sala de ouvintes, nem tampouco matricular um ouvinte em uma sala de surdos. Isso não é inclusão. 

Para que a criança surda alcance o seu desenvolvimento total, a inclusão necessita de 

acompanhamento adequado, deve-se considerar a capacitação dos professores para 

desempenharem esse trabalho.  

É importante que o professor possua conhecimento de métodos e técnicas adequados para a 

realização de um trabalho sistemático e contínuo de acompanhamento ao desenvolvimento do 

aluno surdo. Para que o processo educativo do aluno surdo obtenha êxito, é necessário, que a 

família se conscientize da importância que a escola possui para o desenvolvimento de seu filho.  

Segala e Reis (2009) afirmam ainda que pesquisas mostram que apenas 9% das crianças  

surdas de 0 a 17 anos estão matriculadas na Educação Básica. Por diversas razões, entre elas o 

preconceito e o próprio desconhecimento dos pais e responsáveis, a criança surda é colocada em 

contato apenas com um tipo de língua. As crianças surdas por serem filhas de pais ouvintes 

possuem um prejuízo linguístico, por não compartilharem a língua comum de seus pais (elas não 

têm acesso à Língua Portuguesa e os familiares não conhecem a Língua de Sinais), chegam aos 

bancos escolares com raros conhecimentos culturais/sociais desenvolvidos. Entende-se, que por 

meio da educação bilíngue os surdos terão possibilidade de uma educação que os respeite em sua 

particularidade/especificidade linguística e, portanto, a única que permitirá um agir social de forma 

autônoma a partir de uma formação digna e de respeito à sua diversidade.  

Os dados da pesquisa de Matos e Mendes (2015) intitulada Demandas de Professores 

Decorrentes da Inclusão Escolar apontaram os seguintes fatores essenciais para uma efetiva 

inclusão: 
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 1. A necessidade de adequar as condições físicas, pedagógicas e materiais de trabalho dos 

professores; 

2. Contratar profissionais para auxiliar o processo de inclusão dos alunos com NEE;  

3. Implantar uma política de gestão de pessoal e melhoria das condições de trabalho; 4. 

Aperfeiçoar as diretrizes e indicadores de acompanhamento para a Política de Inclusão dos 

professores. (p.12) 

 

ESTUDO DE CASO 

 

Considerando o exposto acima, o presente estudo foi desenvolvido em uma Instituição 

Pública de uma cidade do interior do Oeste Paulista, em sala de Ensino Fundamental I, terceiro 

ano do período matutino. A princípio, além da pesquisa bibliográfica, foi realizada pesquisa de 

natureza exploratória – Estudo de Caso, para identificar as dificuldades enfrentadas pela professora 

responsável pela sala. Por meio de entrevista com a referida professora foi possível detectar as 

dificuldades tanto, no quesito didático quanto no de interação escola/família/comunidade.   

Para compreender um pouco mais sobre a atuação de professores em sala que possui alunos 

com deficiência auditiva numa Escola de Ensino Fundamental, séries iniciais, buscamos 

informações junto a um profissional da área e, para orientação da entrevista foram proposta três 

questões específicas sobre a rotina em sala. 

 

1. Qual a sua maior dificuldade como professor de aluno surdo?  

R: Nem eu e nem meus alunos temos conhecimento da LIBRAS, então os surdos frequentam 

as escolas regulares somente uns três anos, e depois abandonam pois só copiam e não aprendem 

nada. A dificuldade maior é o fato de não possuir formação para atuar com essa situação inovadora, 

pois eu possuo um aluno surdo em minha sala e não conheço nada de LIBRAS, portanto encontro 

grande dificuldade para trabalhar. Sei da importância que a língua de sinais traz para os alunos 

surdos, porém em nosso município essa proposta ainda está sendo estudada acredito que para os 

próximos anos isso aconteça. 

 

2: Que tipo de língua é ensinado primeiramente em sua Escola?  

R: Tudo acontece na segunda língua, a língua portuguesa para os ouvintes e alunos com NEE 

precisam ter acesso aos conteúdos curriculares na sua primeira língua, ou seja, na LIBRAS, 

mediado pelo interprete. Esta é a realidade da maioria das cidades do interior de todos os estados 
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Brasileiros. Infelizmente no Brasil, são mais de cinco milhões de surdos e somente doze mil 

profissionais trabalham com a Língua Brasileira de Sinais. 

 

3: Tem outros profissionais especializados que auxiliam no trabalho pedagógico com 

esse aluno? 

R: Sim, psicólogo. 

 

DISCUSSÃO 

 

Em relação à entrevista realizada ficou evidente a preocupação do educador com a formação 

e o preparo que deveria ser oferecido aos professores que recebem alunos de inclusão. Ele 

manifesta que diante da proposta de educação inclusiva dos alunos surdos, deveriam estar aptos 

para atendê-los. Diz que compreende que se faz necessária a inserção da língua de sinais (LIBRAS) 

nos espaços escolares, assim como o profissional capacitado para atender os alunos surdos, porém, 

isso nem sempre acontece. 

 No decorrer da entrevista foram citadas as dificuldades apresentadas ao se atuar com o aluno 

surdo e a ânsia desse profissional por melhores condições de trabalho, a necessidade frequente de 

um auxiliar especializado no atendimento ao aluno surdo e que seu trabalho contemple suas 

necessidades, pois sabe-se da importância que esses profissionais exercem na interlocução entre 

professores/alunos surdos e que esse trabalho em parceria só obtém resultados positivos. De acordo 

com a entrevista, a maior queixa do professor é não atender essas crianças em sua totalidade por 

não ser capacitado, nem tampouco receberem a colaboração necessária.  

A inclusão do deficiente auditivo deve ser integral, acima de tudo, digna de respeito e direito 

a educação com qualidade, atendendo aos interesses individuais e nos grupos sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação especial passa por uma transformação em termos da sua concepção e diretrizes 

legais. É preciso estabelecer um plano de ação político-pedagógico que envolva a inclusão das 

pessoas portadoras de necessidades especiais. Faz-se necessário lembrar que a Educação Especial 

delineia um processo de construção e compreensão de posicionamentos quanto às orientações e 

diretrizes atuais. 
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De acordo com Matos e Mendes (2015) alguns dos desafios vivenciados pelos profissionais 

no contexto escolar frente à necessidade de escolarizar alunos com NEEE em classes comuns do 

ensino regular estão: a formação de professores, a convivência com a diversidade e a relação 

família-escola. A realidade mostra ainda que as escolas são ambientes conflitantes, nos quais têm 

práticas de discriminação e conscientização, e que ainda se acham distantes do que defendem as 

legislações vigentes sobre inclusão escolar. 

No nosso entender, a inclusão implica o total envolvimento da criança nas rotinas da família, 

nas atividades sociais com familiares e amigos, bem como nas diversas oportunidades educativas 

e recreativas que as comunidades têm a oferecer. Infelizmente, quando a criança tem uma 

deficiência ou problema de desenvolvimento, algumas forças podem exercer pressão no sentido da 

exclusão e do isolamento, sendo que tal pode mesmo acontecer no seio da própria família. Tal 

situação aumentará o isolamento em relação aos pares e às atividades comunitárias. 

A atitude dos pais face à problemática dos seus filhos é, sem dúvida, um fator determinante 

na plena inclusão social do seu filho. Para apoiar as famílias neste processo, que se pretende, a 

indicação é que se inicie o mais precoce possível, pois as famílias das crianças com deficiência 

auditiva necessitam, frequentemente, de informações relativas a tópicos de várias ordens, 

nomeadamente sobre como lidar com a situação no dia-a-dia. 

A filosofia inclusiva encoraja os docentes a provocarem ambientes de aprendizagem de entre 

ajuda, onde a confiança e o respeito mútuos são essenciais para o desenvolvimento de um trabalho 

em equipe. Aliás, um dos fatores destacado para o sucesso da inclusão é precisamente a 

colaboração entre os professores, pais e todos os agentes educativos. 

Por outro lado, a implementação de parcerias e de redes com a comunidade, designadamente 

com os serviços sociais, de saúde e de reabilitação constituem facilitadores imprescindíveis no 

desenvolvimento de apoios para a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e o 

caminho que se deve enfatizar no futuro. 

Conclui-se neste artigo que a inclusão de alunos surdos na sala de aula do ensino comum é 

uma proposta não relacionada somente com as questões da surdez, mas com questões que 

envolvem uma diferença diversificada no sentido de que outros caminhos pedagógicos devem ser 

trilhados para que esses alunos possam vir a constituir-se como um sujeito pertencente a uma 

sociedade cuja maioria é de ouvintes.  

Esses aspectos crítico-pedagógicos que envolve o ensino de Libras para as séries iniciais 

sempre estarão sujeitas as mudanças. Estas, não ocorrem de modo rápido e também não são de 

fácil elaboração, pois os conceitos sobre a educação e língua de sinais, necessitam ser reformulados 

e ao mesmo tempo esses novos conceitos que circulam no interior escolar, devem ser aceitos por 

todos na área da educação, sabendo que conflitarão com aqueles já existentes.  

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 20.09.2015 

 

Patrícia C. Astolfo, Lucia Helena Tiosso Moretti 13 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

Acredita-se que há muito que se fazer ainda no que se diz respeito à educação especial. As 

instituições de ensino precisam proporcionar mais recursos linguísticos para os deficientes 

auditivos para que eles possam se desenvolver de forma autônoma, preparando-os para os desafios 

do cotidiano e fazendo a diferença.  

Tornar a escola um espaço aberto e adequado ao ensino inclusivo ainda é um desafio. Sabe-

se que muitos obstáculos são encontrados, particularmente sobre os princípios da educação 

inclusiva para que atenda as especificidades de cada aluno com deficiência auditiva, mas para que 

haja uma verdadeira inclusão, é preciso que os professores também tenham apoio dos familiares, 

promovendo a acessibilidade de seus filhos em classe de ensino regular para que possa adquirir 

incentivos, autonomia e espírito crítico exercendo sua cidadania.  

A escola se configura, portanto, em um contexto extremamente fértil para a construção de 

identidades, visto que disponibiliza em sua constituição inúmeras formas de interação. Porém, há 

que se salientar que apenas uma prática educacional baseada em processos interativos, a partir da 

reestruturação de meios mediacionais pode contribuir para quebra dos processos de exclusão e 

segregação do educando deficiente, favorecendo suas potencialidades.  

Destacamos a necessidade de os profissionais da educação conheçam a Libras e as 

especificidades que abrangem a educação do aluno surdo. Assinalamos, também, a perspectiva 

ética de que as escolas de Educação Infantil oportunizar ao aluno surdo as condições para que 

ocorra o processo de hominização, em decorrência da assimilação de teores escolares em língua de 

sinais, e que para o aluno ouvinte se apresente inovações na aprendizagem através do acesso à 

língua brasileira de sinais.  

Concluiu-se, enfim, que é um desafio tornar a escola um espaço aberto e adequado ao ensino 

inclusivo e que o ensino da Libras na educação infantil é uma medida que pode legitimamente 

beneficiar a solidificação da escola inclusiva. 
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