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RESUMO 
 
 

O trabalho apresentado tem por intenção constatar como acontece a inclusão de 
indivíduos com necessidades especiais na educação brasileira, com foco no aluno 
surdo, conforme seus direitos conquistados no decorrer da história na qual estão 
inseridos, baseado também em algumas legislações que amparam a educação 
especial. Através de pesquisas bibliográficas buscou-se uma maior compreensão e 
reflexão sobre a educação e inclusão do aluno surdo no sistema educacional de 
ensino regular e sua trajetória. Constatou-se que mesmo ainda no período 
contemporâneo o tema inclusão é muito polêmico, debatido por educadores, 
pesquisadores e sociedade em geral, por isso, existe uma procura por métodos 
eficientes no processo de inclusão dos alunos com necessidades especiais. Os 
resultados demonstraram que a realidade em que esses indivíduos estão incluídos 
nas escolas está longe de ter garantido seus direitos, devido ao pouco investimento 
na formação dos professores, funcionários, adequação da estrutura física, bem 
como o desrespeito às diferenças e discriminação, que ainda são encontrados nas 
escolas e na sociedade.  
 
 

Palavras-chave: Inclusão. Educação de Surdos. Língua Brasileira de Sinais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
               Este trabalho é requisito de conclusão do curso de Graduação em 

Pedagogia, da Universidade Estadual de Londrina – UEL. Resultado da pesquisa 

que se refere à inclusão dos surdos no ensino regular da educação brasileira, 

dispondo como perspectiva a sua inclusão e direitos, com foco no direito à 

educação. 

               A escolha da temática pela autora desse trabalho deu-se pelo 

interesse em conhecer melhor sobre a pessoa surda, que se efetivou em uma 

reunião para a apresentação das áreas que compõem o curso de Pedagogia com 

professores da Educação Especial, em uma das salas de aula da UEL. Nessa 

reunião cada professor apresentou sua linha de pesquisa e a dessas apresentações 

surgiu o assunto da surdez, o qual me chamou bastante atenção.  

               Além disso, é importante destacar a oportunidade de ter vivenciado 

na prática a inclusão de alunos com Necessidades Educacionais Especiais em 

escolas regulares a partir do projeto Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), participando desde o início do primeiro ano de faculdade.  

                          A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais vem 

crescendo nas escolas regulares do país, e as redes de ensino devem estar 

preparadas para receber esses alunos, com ações que vão da capacitação de 

profissionais, espaço físico adequado, formação continuada para atender à 

diversidade do conhecimento e demandas dos estudantes em sala de aula, ausência 

de uma rede de apoio para desenvolver um trabalho com qualidade e um olhar para 

o aluno de forma colaborativa e individualizada, considerando suas dificuldades e 

habilidades no aprendizado em equipe. 

                           Para entender melhor a educação especial para o surdo, é 

fundamental que se compreenda a história dessa educação, que ao longo do tempo 

travou lutas pela afirmação de sua identidade, cultura, língua e sua comunidade, até 

atingir o reconhecimento que tem hoje. Os estudos na área da surdez são motivo de 

muitos debates, discussões e pesquisas, as quais vêm crescendo nas últimas 

décadas como consequências das políticas educacionais e inclusivas. Na 

atualidade, encontramos legislações que asseguram o acesso da pessoa com 

deficiência à saúde, trabalho e educação.  



9 

 

             As mudanças no campo da educação estão acontecendo em várias 

áreas do conhecimento através das legislações, em virtude do poder de todos 

frequentarem a escola. Quando se trata da educação especial, seja qualquer a 

diferença que o aluno tenha, deve ser olhada como uma oportunidade para a 

compreensão das diferenças humanas.  

             Conforme Diniz e Leão (2008, p.9), esses alunos foram trazidos para 

as escolas por meio de mudanças conjunturais e mobilizações sociais que forçaram 

as políticas educacionais a permitirem o acesso desses sujeitos “outros à Educação 

Básica”. 

                           Há alguns anos, a história nos mostra que a educação especial era 

estruturada de forma paralela ao ensino regular, compreendia-se que era o jeito 

mais correto para atender os alunos com deficiência. Essa concepção, na maioria 

das vezes, segregava-os e evidenciava a deficiência como limitação e não na 

perspectiva de aprendizagem. 

                           As pessoas especiais durante toda a história são motivo de muitos 

debates e pesquisas, e vem modificando a cada época, no campo dos direitos 

humanos e educação, as modificações e ajustes vêm ocorrendo nas legislações, e 

em conceitos a respeito da deficiência, debatendo a precisão de uma organização 

diferente nas escolas de ensino regular e de educação especial, discutindo-se a 

melhor maneira, onde e como esse indivíduo com deficiência deve ser incluído. 

              A respeito da metodologia utilizada para produção deste trabalho, 

optou-se pela pesquisa bibliográfica, levando em conta que o objetivo é refletir sobre 

assuntos que envolvem os surdos, elaborado por meio de materiais já realizados, 

especialmente artigos científicos, livros, documentos públicos, revistas, dissertações, 

teses, monografias, artigos, documentos, entre outros referentes ao tema.  

              O tema educação escolar dos surdos tem sido empregado com 

regularidade na área da Educação, no que se refere a sua introdução no ensino 

regular. Por isso, dispõe-se o ensino como base da democracia e a base essencial 

para a superação das desigualdades sociais. Portanto, é indispensável que os 

espaços indicados ao ensino possibilitem o acesso e permanência a todos.  

              Procurou-se discutir, neste estudo, como as mudanças aconteceram 

no decorrer da história, no que se atribui a inclusão do surdo na educação, tendo 

como princípio a inclusão desses indivíduos na sociedade, considerando a 

educação, como apoio das relações em que os sujeitos são incluídos. Cabe 
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destacar que os surdos fazem parte de um grupo que usa outra língua como forma 

de se comunicar, diferenciando-se dos demais. A história da Educação dos Surdos 

aponta que os surdos sempre foram rejeitados, marginalizados e sofreram 

preconceitos, e no decorrer da história verificou-se que os surdos foram 

conceituados pessoas incapazes e amaldiçoadas, que precisavam ser protegidas, 

que nunca poderiam ter uma vida própria e serem inseridas na sociedade.  

                          No primeiro momento desse trabalho, foram descritas as maneiras 

de como os indivíduos com deficiência eram tratados e como se relacionavam. Com 

foco no sujeito surdo, discutiremos sua história e inserção na educação, conhecendo 

mais sobre a identidade, comunidade e a cultura surda. Em um segundo momento, 

veremos sobre os direitos conquistados ao longo do tempo, conheceremos um 

pouco sobre a história da Língua Brasileira de Sinais- Libras, da educação de surdos 

e sua importância no contexto histórico do Brasil, e a inserção dos alunos surdos no 

ensino regular. 

                           Nas considerações finais, ressaltaremos as conclusões alcançadas 

a partir da pesquisa feita, de maneira crítica, pontuando os modelos de inclusão 

existentes na educação dos surdos no ensino regular e as formas que estes 

indivíduos possam ser reconhecidos de direitos, no sentido de acabar com o 

preconceito e a discriminação.  
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2 HISTÓRIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

             O tema da deficiência está presente ao longo de toda trajetória da 

humanidade, sendo os indivíduos com deficiência pessoas que, desde o início da 

civilização são discriminadas, afastadas do convívio social, acreditando que assim 

não seriam “contagiadas” com algum tipo de doença. Essa concepção das pessoas 

com deficiência perdurou por muitos séculos, se manifestando de diferentes formas, 

ora excluindo do convívio social, ora impondo condições para sua convivência na 

sociedade.  

             No Brasil a história do atendimento da pessoa com deficiência 

também se caracterizou por momentos distintos marcados inicialmente pelo 

acolhimento dessas pessoas. 

             Ribeiro e Shimazaki (2010) confirmam que no Brasil as primeiras 

pessoas com deficiência foram atendidas por freiras de caridade que abrigavam as 

crianças na roda dos expostos impedindo que elas sentissem frio ou fome, aplicando 

depois as primeiras ações da educação infantil e da educação especial.  

            Mendes (2006) aponta que, no século XVI, médicos e pedagogos 

contrariando os conceitos da época desenvolveram trabalhos com indivíduos ditos 

incapazes de se educar, acreditando em suas capacidades, onde a educação era 

direito de poucos.  

              Já nos séculos XVIII e meados do século XIX, encontra-se o estágio 

de institucionalização, em que as pessoas que apresentavam uma deficiência eram 

acolhidas em instituições residenciais. Ao final do século XIX e início do século XX, a 

visão era oferecer ao deficiente uma educação a parte, com o desenvolvimento das 

escolas e/ou classes especiais em escolas públicas.  

                         De acordo com Aranha (2005, p. 14) esse período: 

 

Caracterizou-se, desde o início, pela retirada das pessoas com 
deficiência de suas comunidades de origem e pela manutenção delas 
em instituições residenciais segregadas ou escolas especiais, 
frequentemente situadas em localidades distantes de suas famílias.  
   

             O fim do século XX é marcado por um movimento de integração 

social das pessoas com deficiência, com o objetivo de inseri-los no espaço escolar, 

tentando os deixar o mais perto dos alunos ditos normais. 
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                         Conforme Aranha (2005 p. 18): 

 

Integrar significava localizar no sujeito o alvo da mudança, embora 
para tanto se tomasse como necessário a efetivação de mudanças 
na comunidade. Entendia-se, então, que a comunidade tinha que se 
reorganizar para oferecer às pessoas com necessidades 
educacionais especiais, os serviços e os recursos de que 
necessitassem para viabilizar as modificações que as tornassem os 
mais “normais” possíveis.  

 
 

                          O período atual é indicado pelo movimento da inclusão que 

acontece em esfera mundial, olhando a criança de uma forma diferente, 

contemplando a diversidade. A ação da integração social também teve sua maior 

força depois dos anos de 1980, consequência dos movimentos de luta pelos direitos 

dos deficientes.                   

             Entre 1976 e 1981, houve uma mobilização de conscientização de 

toda a sociedade para o “Ano Internacional das Pessoas Deficientes”. As 

transformações sociais foram demonstradas em vários setores e contextos, 

fundamentais e de grande importância. A Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 208, nesse sentido, estipula a integração escolar como condição 

constitucional, priorizando atender aos indivíduos com deficiência, de preferência na 

rede de ensino regular.   

                         Em 1988, ficou declarado pela Constituição Brasileira, o direito de 

todos à educação, assegurando o atendimento educacional de indivíduos 

“portadores” de necessidades educacionais especiais. Em lei, conquistas foram 

atingidas, nas últimas décadas no Brasil, o movimento pela integração das pessoas 

com deficiência tem sido muito debatido por estudiosos e pesquisadores da área da 

Educação Especial. No momento atual, o conceito de integração já está sendo 

considerado por muitos como ultrapassado, e a proposta mais moderna é a 

chamada movimento pela inclusão (GLAT, 1998). 

                         Os padrões normais ou estigmatizados são definidos por grupos 

sociais, considerando uma pessoa normal quando segue os padrões previamente 

estabelecidos. O termo inclusão é utilizado para propor as práticas de segregação 

que retira ou junta os indivíduos deficientes do ensino regular que indicavam 

dificuldades de aprendizagem e de adequação. 
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               A criança com deficiência para Vygotsky (1997) possui um 

funcionamento diferente, desse modo, “não é simplesmente uma criança menos 

desenvolvida que seus coetâneos normais, mas desenvolvida de outro modo” 

(Vygotsky, 1997, p.12). 

 

As teorias pedagógicas minimalistas e pessimistas (...)                         
tentam na prática reduzir a educação da criança com atraso profundo 
a um adestramento, é dizer, que tratam de passar do processo de 
formação do homem ao adestramento de um semianimal. A 
obediência é a exigência fundamental. A obediência é a condição 
fundamental que se coloca nesta criança. O cumprimento automático 
de hábitos úteis se considera o ideal de toda sua educação. 
VYGOTSKY (1997, p. 244) 

 

             Vygotsky (1997) critica instituições especiais que buscam distanciar e 

diminuir o círculo social, dizendo que a educação tem que ser igual para todas as 

pessoas, com deficiência ou não.  

                         A criança com deficiência precisa de metodologias diferenciadas, 

para que ocorra o processo de ensino-aprendizagem, a fim de obter um pensamento 

abstrato. (VYGOTSKY, 1997) 

              A ausência de educação a estes indivíduos pode oferecer danos ao 

seu desenvolvimento. Vygotsky admite a importância do elemento entre o intelecto e 

o afeto, pois estes facilitam o progresso do sujeito com deficiência à aprendizagem e 

ao conhecimento abstrato.  

                         Conhecer a história da educação especial não se vale apenas para 

armazenar conhecimentos, mas para contestarmos e refletirmos por que ainda com 

leis e política de inclusão, o indivíduo deficiente continua discriminado.  
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2.1 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DOS SURDOS 
 

 

            Moura (2000) menciona em seu texto que os surdos eram 

considerados incapazes de administrar os seus atos, perdiam sua posição de ser 

humano e eram vistos como retardados até o século XVIII, e não podiam se casar.    

             No texto, entendemos que para desenvolver uma capacidade 

intelectual, necessitava de uma linguagem. Os surdos eram compreendidos como 

seres incapazes de desenvolver atividades que seres humanos considerados 

“normais” realizavam, nem para outras pessoas quanto para si mesmo. Pela igreja 

eram vistos como desalmados, não possuíam direitos legais e dependiam de outras 

pessoas para responsabilizar-se por eles. 

            Segundo Lacerda (1998), no decorrer da Antiguidade e por quase 

toda Idade Média, acreditavam-se que os surdos não eram capazes de ser 

educados. Somente no início do século XVI que começaram a reconhecer que 

poderiam aprender por meio de alguns métodos pedagógicos.  

             Nesse período os médicos alquimistas foram os primeiros a tentar 

estudar cientificamente as pessoas com deficiência, defendendo a possibilidade de 

tratamento, mas o reconhecimento desse estudo científico só ocorreu no séc. XIX, 

com os estudos de Pinel, Esquirol, Morel e outros. 

                         Muitos pedagogos que se propuseram a trabalhar com os surdos 

relataram tal comprovação. Para Lacerda (1998), a finalidade da educação dos 

surdos, era fazer com que desenvolvessem o pensamento, adquirissem 

conhecimento e comunicassem com os ouvintes. Para isso, buscavam ensiná-los a 

falar e a entender a língua falada, mas a fala era classificada uma estratégia, dentro 

de várias outras, na intenção de se atingir tais objetivos.  

                          No início das tentativas de educar o surdo, a língua escrita também 

exerceu uma função importante, os alfabetos digitais eram bastante usados, sendo 

eles inventados pelos próprios professores, porque questionavam que o surdo não 

ouvia a língua falada, podendo então ler com os olhos. Diz-se sobre a capacidade 

do indivíduo surdo em relacionar as palavras escritas com os conceitos diretamente, 

sem precisar da fala. Vários professores de surdos começavam a ensinar seus 

alunos por meio da leitura escrita, criando diferentes instrumentos para desenvolver 

outras capacidades, como, a leitura orofacial e articulação das palavras.  
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                          Para Lacerda (1998), depois desse período podem ser identificadas 

nas orientações educacionais vigorantes, ação anterior que hoje denominamos de 

“oralismo” e outras anteriores que chamamos de “gestualismo”. 

                   No Brasil, a educação especial das pessoas surdas teve início 

exatamente em 12 de setembro de 1854. D. Pedro II, pela Lei nº 839, de 26 de 

setembro de 1857, fundou no Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, 

que serviam de base nas experiências desenvolvidas na Europa e nos Estados 

Unidos. Essa criação se deu pelos esforços do francês, Ernest Huet, professor e 

diretor do Instituto. Cem anos após sua fundação, em 1957, pela Lei nº 3.197, de 06 

de julho, passou a se chamar Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES.       

               Nesses Institutos criaram oficinas, tendo em vista o ensino 

profissionalizante para esses alunos, abrindo então as possibilidades de discussão 

da educação das pessoas com deficiência, onde no Congresso de Instrução Pública, 

em 1883 já demonstravam a preocupação de qualificar professores para atender 

alunos com necessidades especiais.  

               Em Campinas, em abril de 1929, foi fundado o Instituto Santa 

Terezinha, graças a duas freiras brasileiras especializadas no ensino de crianças 

surdas, que em 18 de março de 1933 foi transferido para a cidade de São Paulo, 

sendo considerada uma instituição de grande conceituação, com atendimento 

médico, social, fonoaudiológico e psicológico, funcionou até o ano de 1970 como 

regime de internato para meninas surdas, passando então a ser para meninos e 

meninas, que iniciou na mesma ocasião o trabalho de inclusão de alunos surdos no 

ensino regular. 

                         Nos anos 1960, começou a ser utilizado o conceito de “necessidades 

educativas educacionais”, no início não teve muitas mudanças na educação 

especial, apenas com o passar do tempo, o conceito foi mudando, deixando de 

acreditar que esses indivíduos com deficiência ou com dificuldades de 

aprendizagem não podiam viver em sociedade. 

                         Na educação dos surdos, nos anos 1970, o movimento que 

prevaleceu foi a filosofia de Comunicação Total, que preservava o direito da criança 

surda de ser exposta a todas alternativas e fazer uso das que achasse melhor 

adequar à suas capacidades comunicativas. 

              Para Lacerda (1998), o propósito da Comunicação Total, é fornecer 

à criança a oportunidade de desenvolver uma comunicação real com a sua família e 
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professores, para construção de seu mundo. A oralização não é finalidade em si da 

comunicação total, mas uma das alternativas pesquisadas para propiciar a 

integração social do surdo.  

 

No Brasil, a comunicação total ainda é uma concepção predominante 
na educação de surdos. Embora o acesso aos sinais tenha 
favorecido de maneira efetiva o contato entre surdos e ouvintes 
tornando menos sofrida a conversação entre eles, a comunicação 
total não resolveu a questão da língua, já que os alunos surdos 
continuaram a ser expostos ao português ainda que usado com 
sinais. As propostas educacionais sob esta orientação não defendem 
um espaço efetivo para a língua de sinais no trabalho educacional. 
Estão sim baseados na utilização de vários recursos semióticos para 
efetivar a comunicação, sem uma preocupação real com a falta de 
uma língua partilhada efetivamente (SILVA, 2000, p.36). 
 

             A comunidade surda está presente na ampla comunidade de 

ouvintes que se define por fazer uso da linguagem oral e escrita. Lacerda & 

Mantelatto (2000) afirmam que “o bilingüismo visa a exposição da criança surda à 

língua de sinais o mais precocemente possível, pois esta aquisição propiciará ao 

surdo um desenvolvimento rico e pleno de linguagem e, consequentemente, um 

desenvolvimento integral”. 

                         As três abordagens de educação mais importantes para Lacerda 

(1998), oralismo, comunicação total e bilinguismo convivem com seguidores de 

todas elas em vários países, e cada um deles possui prós e contras. Discussões 

abrem espaço para reflexões na procura de um meio educacional que realmente 

auxilie o desenvolvimento absoluto dos indivíduos surdos, colaborando para que 

sejam cidadãos na sociedade. 

                          A criação de algumas instituições foi de grande importância para a 

criação de outras escolas, sendo que a educação especial se caracteriza pelo 

movimento denominado Educação Inclusiva, fruto de transformações que vêm 

ocorrendo ao longo da história.   

              No Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em 1987 foi fundada a 

FENEIS – Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, conseguindo 

uma sede apenas 6 anos depois.  

                         Pode-se perceber que em muitas décadas houve por parte de muitos 

o esforço do desenvolvimento de um método oral, atrapalhando o desenvolvimento e 
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aprendizado dessas pessoas, experiência que apresenta resultados nada 

satisfatórios para o desenvolvimento da comunidade de surdos e da linguagem.  

             Quadros (1997), ao tratar da educação de surdos, se baseia no 

pensamento de Sacks (1990) mencionando-o para apresentar a crítica que este faz 

sobre a educação oralista:  

O oralismo e a supressão do Sinal resultaram numa deterioração 

dramática das conquistas educacionais das crianças surdas e no 

grau de instrução do surdo em geral. Muitos dos surdos hoje em dia 

são iletrados funcionais. Um estudo realizado pelo Colégio Gallaudet 

em 1972 revelou que o nível médio de leitura dos graduados surdos 

de dezoito anos em escolas secundárias nos Estados Unidos era 

equivalente apenas à quarta série; outro estudo, efetuado pelo 

psicólogo britânico R.Conrad, indica uma situação similar na 

Inglaterra, com os estudantes surdos, por ocasião da graduação, 

lendo no nível de crianças de nove anos. (Quadros 1997 apud 

Sacks,1990, p.45).  

 

              Percebe-se que a história da educação dos surdos passou por altos 

e baixos, perdurando por séculos, e após estes embates, a conquista da 

comunicação por meio da língua de sinais foi recente, representando para os surdos 

o mesmo que a fala representa para os ouvintes, importante para a formação como 

ser humano. 

             Sendo a comunicação o princípio das relações sociais e fundamental 

na construção da identidade pessoal e social do indivíduo, percebe-se a importância 

de uma forma de comunicação para os surdos, para que possam ser incluídos na 

sociedade, se comunicando com as pessoas e com o mundo ao seu redor. 

                        Para que a inclusão social de crianças surdas aconteça no âmbito 

escolar dito normal, é preciso assegurar o acesso à informação, interação 

interpessoal e condições adequadas para a educação desses alunos com 

necessidades educacionais especiais. 
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3 A INCLUSÃO ESCOLAR DO SURDO NO BRASIL 

 

             Historicamente, no Brasil, os sujeitos surdos são excluídos do 

espaço escolar, no qual, se tem executado a obtenção da linguagem oral e escrita 

dos que frequentam as classes regulares.   

              Na atualidade, a educação do aluno com deficiência encontra-se em 

evidência devido à vigência uma política de inclusão, baseado no compromisso 

estabelecido pela sociedade, no que se atribui à efetivação do acesso de todos a 

uma educação de qualidade, o assunto começou a ser muito discutido, 

especialmente nas escolas.   

             É bom ressaltar, que certas questões são ignoradas e merecem 

maior atenção como, a valorização da temática na escola por meio de ações que 

favoreçam o reconhecimento e respeito à diversidade, no que se refere aos direitos 

humanos, a importância de se aprender a conviver com a diferença, entendendo que 

cada sujeito possui sua especificidade e merece ser atendido de acordo com suas 

necessidades específicas. Como Aranha, (2003, p. 15) faz menção: 

 

                                      [...] tratar a todos igualmente não significa promover a igualdade de 
oportunidades, já que se estaria tomando como padrão uma figura 
invisível e idealizada de homem, que certamente não dá conta de 
representar a diversidade. Tratar igualmente a todos requer outro 
sim, que se considere, no âmbito das políticas públicas e no das 
práticas sociais, as necessidades específicas que caracterizam a 
cada um como pessoa humana, em seu contexto histórico, social, 
cultural e econômico.  
 

               Ainda no que se refere à educação especial ainda muito tem que se 

progredir, porém, muito já se conquistou principalmente no que se diz à legislação 

vigente nesse caso específico a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), no que refere ao processo escolar dos educandos com deficiência, que passa 

a ser uma atribuição do Estado, no que se diz a respeito à qualidade da 

aprendizagem dos alunos, respeitando suas desigualdades individuais.  

             Na perspectiva da educação inclusiva, a Política de Educação 

Especial (2008, p. 16) declara que: 

 

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa 
todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento 
educacional especializado, disponibiliza os serviços e recursos 
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próprios desse atendimento e orienta os alunos e seus professores 
quanto a sua utilização nas turmas comuns do ensino regular. O 
atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza 
recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras 
para a plena participação dos alunos, considerando as suas 
necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no 
atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas 
realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à 
escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a 
formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na 
escola e fora dela, diferenciam-se daquelas realizadas na sala de 
aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse 
atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos 
com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. 
 

 

              Nota-se que as modificações são indispensáveis e necessárias para 

a realização da inclusão. Sassaki (1998, p. 07) entre essas, apresenta as mais 

importantes características de uma escola inclusiva: 

 

1. Um senso de pertencer Filosofia e visão de que todas as crianças 
pertencem à escola e à comunidade e de 
que podem aprender juntos.  

2. Liderança  O diretor envolve-se ativamente com a 
escola toda no provimento de estratégias. 

3. Padrão de excelência  Os altos resultados educacionais refletem 
as necessidades individuais dos alunos.  

4. Colaboração e cooperação  Envolvimento de alunos em estratégias 
de apoio mútuo (ensino de iguais, sistema 
de companheiro, aprendizado 
cooperativo, ensino em equipe, co-
ensino, equipe de assistência aluno-
professor etc.).  

5. Novos papéis e responsabilidades  Os professores falam menos e 
assessoram mais, psicólogos atuam mais 
junto aos professores nas salas de aula, 
todo o pessoal da escola faz parte do 
processo de aprendizagem.  

6. Parceria com os pais  Os pais são parceiros igualmente 
essenciais na educação de seus filhos.  

7. Acessibilidade  Todos os ambientes físicos são tornados 
acessíveis e, quando necessário, é 
oferecida tecnologia assertiva.  

8. Ambientes flexíveis de 
aprendizagem  

Espera-se que os alunos se promovam 
de acordo com o estilo e ritmo individual 
de aprendizagem e não de uma única 
maneira para todos.  

9. Estratégias baseadas em pesquisas  Aprendizado cooperativo, adaptação 
curricular, ensino de iguais, instrução 
direta, ensino recíproco, treinamento em 
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habilidades sociais, instrução assistida 
por computador, treinamento em 
habilidades de estudar etc.  

10. Novas formas de avaliação escolar  Dependendo cada vez menos de testes 
padronizados, a escola usa novas formas 
para avaliar o progresso de cada aluno 
rumo aos respectivos objetivos.  

11. Desenvolvimento profissional 
continuado  

Aos professores são oferecidos cursos de 
aperfeiçoamento contínuo visando a 
melhoria de seus conhecimentos e 
habilidades para melhor educar seus 
alunos.  

  Quadro 1 – Características da escola inclusiva  
Fonte: Artigo ‘Lista de checagem sobre as práticas inclusivas na sua escola’ 

 

             Cabe ressaltar o valor do AEE (Atendimento Educacional 

Especializado) e que sempre permaneça articulado com as propostas pedagógicas 

do ensino comum, considerando a importância desse atendimento que exerce de 

forma complementar ao ensino regular. O AEE, dessa maneira, precisa constar no 

Projeto Político Pedagógico da escola, sendo também uma atuação de toda a 

comunidade, não apenas do professor especializado. É essencial que haja uma 

articulação entre o trabalho feito pelo educador do ensino regular e pelo educador do 

AEE, considerando que os dois trabalham com o mesmo aluno.   

             Faz-se necessário que o professor regente da sala de aula tenha 

conhecimento a respeito das singularidades linguísticas e culturais desse aluno. Na 

inclusão, parte-se do pressuposto que todos os alunos necessitam ter acesso aos 

conhecimentos da mesma maneira. Lacerda (2006) relata que a inclusão escolar é 

um processo dinâmico e gradual, acontecendo de diversas formas a partir da 

necessidade dos alunos. Nessa perspectiva, o professor é responsável por 

incentivar e mediar à construção do conhecimento por meio da interação com o 

aluno Surdo e seus colegas. 

             “É preciso preparar a escola para incluir o aluno especial e não ao 

contrário”, (MANTOAN, 2005, p. 23); 

 

O papel do professor é ser regente de classe, e não especialista em 
deficiência. Essa responsabilidade é da equipe de atendimento 
especializado. Não pode haver confusão. Uma criança surda, por 
exemplo, aprende com o especialista em libras (língua brasileira de 
sinais) e leitura labial. Para ser alfabetizada em língua portuguesa 
para surdos, conhecida como L2, a criança é atendida por um 
professor de língua portuguesa capacitado para isso. A função do 
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regente é trabalhar os conteúdos, mas as parcerias entre os 
profissionais são muito produtivas. (MANTOAN, 2005, p. 24.). 

 

              Verifica-se a necessidade de reconsiderar os significados da palavra 

inclusão, percebido que essa discussão deve ser desenvolvida, para que sejamos 

capazes de compreender melhor o significado da mesma, e entender como 

acontece a exclusão social, existente em nossa sociedade contemporânea.  

              Por muitos anos, a educação dos surdos, progrediu de maneira 

discriminada. A desigualdade por toda a evolução da história dos surdos sempre 

esteve presente e, ainda predomina. As pessoas surdas eram marcadas por 

apresentarem características opostas daquelas decidida pela sociedade.  

              Para que haja favorecimento das escolas para a inclusão dos alunos 

surdos, é preciso adequações e formas novas no âmbito educacional que favoreça 

novas maneiras de relacionamento, entre os alunos surdos, ouvintes e professores; 

isto é, entre os educandos surdos e os todos outros indivíduos da escola e que 

fazem parte do convívio diário.  

              A educação do surdo somente será possível quando suas 

necessidades especiais forem observadas de modo que se assegure sua relação, 

comunicação e o desenvolvimento de seus valores sociais.  

              Consolidando para essa inserção na sociedade, a escola que atende 

os indivíduos surdos, precisa assegurar condições de assimilação do conteúdo, por 

meio da língua de sinais, garantindo o acesso à comunicação e, portanto, uma maior 

aproximação da realidade escolar, com verdadeira participação na sociedade, 

considerando as potencialidades e capacidades desses alunos, proporcionando que 

o mesmo apresente suas diferenças, como qualquer ser humano, diferenças essas 

que não os façam um indivíduo inferior ou incapaz em relação aos outros. Ninguém 

é igual a ninguém, cada um tem sua limitação bem como potencialidades em relação 

à aprendizagem.  

              É necessário proporcionar ao surdo a superação de próprios limites, 

respeitando sua condição linguística. Skliar (1997, p. 144) confirma:  

 

[...] o modelo bilíngue propõe, então, dar às crianças surdas as 
mesmas possibilidades psicolinguísticas que tem a ouvinte. Será só 
desta maneira que a criança surda poderá atualizar suas 
capacidades linguístico-comunicativas, desenvolver sua identidade 
cultural e aprender. 
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                No entanto, não se pode apenas “jogar” o aluno surdo na escola, 

para integrá-lo no ensino regular, pois, se a escola não possuir condições 

adequadas e reconhecê-lo com suas necessidades e características, como também 

suas capacidades, ignorando suas potencialidades, tornando o aluno somente um 

“copiador” das aulas, o mesmo não irá desenvolver e se reconhecer como capaz. 

Conforme Skliar (1998, p. 37): 

 

Um dos problemas, na minha opinião, é a confusão que se faz entre 
democracia e tratamento igualitário. “Quando um surdo é tratado da 
mesma maneira que um ouvinte, ele fica em desvantagem”. A 
democracia implicaria, então, no respeito às peculiaridades de cada 
aluno – seu ritmo de aprendizagem e necessidades particulares. 

 

              Nota-se que toda a política de inclusão está ligada a socialização do 

sujeito surdo como ser social, capaz de desenvolver e aprender como qualquer outro 

educando. Basta somente a escola assumir a favor da inclusão e, oportunizar, por 

certo, a inclusão, tão significativo para os surdos, como para indivíduos com algum 

tipo de deficiência. 

              Percebe-se com frequência nas escolas que se intitulam “inclusivas”, 

que se mostram receptivas e abertas a atender esses alunos surdos, mesmo com 

dificuldades e barreiras presentes no dia a dia dessas escolas, obstáculos que vão 

intervir na maneira de ensinar esses educandos, considerando a falta de 

qualificação dos educadores e demais integrantes da escola. A quantidade desses 

atendimentos educacionais sem qualificação visa somente a “legislação inclusiva”, 

como apoio do seu exercício profissional, legislação essa que assegura o direito de 

o aluno frequentar a escola, em todas as competências do ensino.  

             No Brasil, existem muitos espaços educacionais para os sujeitos 

surdos dentro de escolas regulares e escola para surdos para certificar o 

atendimento de educandos surdos matriculados em várias escolas brasileiras, tendo 

como princípio a qualidade do atendimento prestado nesses espaços, oportunizando 

que o aluno surdo demonstre suas competências. Sobre as escolas Skliar (1998, p. 

37) diz:  

 

Nesse sentido, a escola democrática é aquela que se prepara para 
atender cada um de seus alunos. Se ela não tem condições de fazer 
esse atendimento, o professor precisa entrar em contato com os 
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órgãos competentes e discutir o tema. Como responsável por vários 
cursos de libras e de interpretes, entendo que a formação de 
professores para atender a alunos surdos depende da convivência 
com a comunidade surda, a aprendizagem da língua de sinais e o 
estudo de uma pedagogia ampla. 
 

             É claro a importância de uma escola inclusiva, que realmente seja 

organizada e preparada para atender esses educandos, para poder proporcionar a 

esses alunos, qualidade na educação, possibilitando que cada sujeito demonstre 

suas potencialidades, que haja uma pedagogia surda existente no dia a dia destes 

surdos. 

             Para assegurar o acesso de qualidade aos surdos é preciso que 

aconteça uma reforma no sistema educacional vigorante, a fim de que as 

oportunidades sejam democráticas e ofertadas a todos sem que haja discriminação 

e distanciamento dos sujeitos, isto é, uma política elaborada a partir das 

necessidades do educando, assim como suas características especificas. 

              Em suma, este estudo possibilitou a compreensão de como ocorre 

efetivamente, a inclusão destes sujeitos nas escolas. Cabe ressaltar que existem 

escolas inclusivas, em que os surdos se encontram inseridos, escolas estas que se 

identificam como inclusivas, porém não oferecem condições para esses educandos. 

Deste modo, compreendemos que estas necessitam de adaptações para que 

propiciem, de fato, um ensino de qualidade aos surdos, assim como os outros 

alunos com algum tipo de deficiência, para que estes possuam oportunidades de 

evidenciar suas potencialidades de desenvolvimento como os demais alunos. 

              Considerando que a educação de um indivíduo não se dá de forma 

unidirecional ou que seja resultado exclusivo dos esforços da instituição escolar, 

cabe um espaço para destacar o papel do sujeito que faz mediação entre o “mundo 

visual” e o “mundo dos sons”, o tradutor-intérprete de Libras, bem como da 

instituição familiar no desenvolvimento da criança surda. É o que será contemplado 

nos capítulos seguintes. 
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3.1 DIREITOS CONQUISTADOS NA EDUCAÇÃO 

 

 
                         Na história da civilização percebe-se que os direitos sociais tiveram 

uma enorme evolução, com muitas lutas, conflitos e movimentos, para que a 

sociedade conquistasse direitos que assegurassem aos cidadãos as necessidades 

básicas, como moradia, educação, saúde, entre outros.  

                         Observando a evolução da história dos direitos sociais das pessoas 

com deficiência, percebe-se que houve uma grande conquista, porém, com muito a 

conquistar ainda. Neste trabalho o foco dos direitos conquistados será a da 

educação, considerando que o tema é “A inclusão educacional do aluno surdo no 

ensino regular”. Mas buscando um contexto maior dos direitos conquistados, serão 

apresentadas as declarações predominantes, legislações e convenções apropriadas 

ao trabalho apresentado. 

              Com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

de 1948 e com a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, de 1975, pela 

Organização das Nações Unidas, os direitos dos indivíduos com deficiência 

passaram a ter uma maior atenção.   

              Na década de 1980, firmou-se como sendo a Década Internacional 

das Pessoas com Deficiência. Em 1881 a ONU aderiu como o Ano Internacional das 

Pessoas com Deficiência, e no mesmo ano com a Declaração de Princípios, 

mantém-se garantido o acordo de oportunidades aos sujeitos com deficiência, 

referente a garantia dos direitos básicos.  

              No Brasil, os direitos das pessoas com deficiência começaram a ser 

executados com a publicação da Constituição Federal (CF) de 1988. A carta magna 

firma o direito à igualdade, proteção e integração de todos os indivíduos, sem 

nenhum tipo de discriminação; de acordo com o seguinte texto: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade. (BRASIL, 1988, p. 17). 
 

 

                        De acordo com a CF de 1988, permanece assegurado às pessoas 

com deficiência a garantia à saúde, no que se refere o artigo 23 da mesma, sendo 

tarefa do Estado a segurança de cuidar e dar auxílio às pessoas com deficiência; 
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como também é tarefa do Estado e da família proporcionar a garantia a vida, como 

determina o artigo 277, da Constituição: 

 

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. O Estado promoverá programas de assistência integral à 
saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de 
entidades não-governamentais e obedecendo aos seguintes 
preceitos: [...] II – criação de programas de prevenção e atendimento 
especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou 
mental, bem como de integração social do adolescente portador de 
deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, 
e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a 
eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos [...]. 

 

                        O Poder Público tem a atribuição de certificar a toda sociedade 

acesso à educação, oportunizando o atendimento educacional às pessoas com 

deficiência, principalmente, na rede regular de ensino, como nos artigos 208, da CF 

(1988, p. 129): 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de:  
I – Ensino fundamental e gratuito, assegurado, inclusive, sua oferta 
gratuita para todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria;     
II – Progressiva universalização do ensino médio gratuito;  

                         III – Atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; [...]. 

 
 

               No Estatuto da Criança e Adolescente, o direito à educação está 

previsto de acordo com o Art. 53 do ECA (1990, p. 30): 

 

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes: I - 
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

 

              No que se refere ao Art. 54: 

 
                                     É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a 
ele não tiveram acesso na idade própria;  
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                                       II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 
médio;  

                                       III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 

 

          O dia Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência, foi 

firmado na data de 3 de dezembro de 1992, pela ONU. E em 1994 aconteceu a 

Conferência Mundial de Educação Especial, identificada com a Declaração de 

Salamanca que ocorreu na Espanha, que teve como finalidade a educação especial. 

Como demonstra a seguir o conteúdo do documento: 

 

Nós, os delegados da Conferência Mundial de Educação Especial, 
representando 88 governos e 25 organizações internacionais em 
assembléia aqui em Salamanca, Espanha, entre 7 e 10 de junho de 
1994, reafirmamos o nosso compromisso para com a Educação para 
Todos, reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento 
de educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades 
educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino e 
reendossamos a Estrutura de Ação em Educação Especial, em que, 
pelo espírito de cujas provisões e recomendações governo e 
organizações sejam guiados. (SALAMANCA, 1994, p. 01) 

 

  

                Com a publicação da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, foram instituídas as Diretrizes de Bases da Educação, presumindo, em seus 

artigos 58 e próximos, a educação especial para alunos com deficiência.  

                A Lei Federal nº 10.845, de 5 de março de 2004: determina, no 

plano do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o Programa de 

Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas 

Portadoras de Deficiência (PAED), com os objetivos de assegurar a universalização 

do atendimento especializado de educandos com deficiência, cuja condição 

possibilite a integração em classes comuns de ensino regular e de certificar, 

progressivamente, a inclusão destes educandos nessas classes. 

             Porém, em virtude do atraso da efetivação das leis acima citadas, 

houve a necessidade de uma fiscalização aos órgãos capacitados, para que as 

mesmas fossem tiradas do papel. Logo: 

 

                                       a) O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de 
Deficiência (CONADE) é o órgão superior de deliberação colegiada, 
criado pela Medida Provisória nº 1799-6/1999, inicialmente no âmbito 
do Ministério da Justiça. A principal competência do CONADE é 
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acompanhar e avaliar o desenvolvimento da Política Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e das políticas 
setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, 
cultura, desporto, lazer, política urbana, dirigidas a este grupo social.;  
b) A Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 
de deficiência (CORDE) é o órgão de Assessoria da Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, 
responsável pela gestão de políticas voltadas para a integração da 
pessoa portadora de deficiência, tendo como eixo focal à defesa de 
direitos e a promoção da cidadania.  

c) O Sistema de Informações da Coordenadoria Nacional para 
Integração da Pessoa com Deficiência (SICORDE), da Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos (SEDH), Presidência da República, 
com o apoio do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD/ONU) e da Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC), Ministério das Relações Exteriores.  

 

               O Presidente da República Fernando Henrique Cardoso em 24 de 

abril de 2002 sancionou a Lei número 10.436 que oficializa a LIBRAS – Língua 

Brasileira de Sinais, declarando ser a forma de comunicação e expressão das 

pessoas surdas no Brasil. Em 2005 no dia 22 de dezembro, aprova-se também o 

Decreto 5.626, que sustenta a Lei 10.436, citada anteriormente, especificando os 

demais direitos dos cidadãos surdos, na área da educação, trabalho e saúde, 

defendendo sua cultura e obrigatoriedade e formação do intérprete de Libras.  

            A Língua Brasileira de Sinais vem sendo inserido nos cursos de 

Graduação com licenciaturas, e com isso a contratação de intérpretes de Libras para 

trabalhar em vários espaços da sociedade. Já encontramos em algumas 

Universidades do Brasil o curso de Letras-Libras com licenciatura na formação de 

professores de Libras e Bacharelado para formação de Intérpretes.  

                Em relação a Libras, fica assegurado ao surdo uma lei específica, 

que será abordada no item seguinte dada a sua importância para os surdos. 
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3.2 O TRABALHO DO INTÉRPRETE NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

             A comunicação é um elemento fundamental para o ser humano e 

Libras é uma língua que propicia a interação dos surdos. Considerando que os 

sujeitos surdos estão imersos no universo da língua oral, é necessário que se faça 

conexão entre as duas línguas, quando o canal de comunicação não for captado 

visualmente. É neste contexto que atua o profissional tradutor-intérprete de Libras 

(TILS). 

             Para o aluno surdo, é fundamental a presença de um intérprete de 

Libras para mediar a comunicação em sala de aula. 

             Segundo Quadros (2003), o intérprete educacional é aquele que atua 

na educação. Tem como função intermediar as relações entre os professores e os 

alunos, bem como os colegas ouvintes e os surdos.  

             É de grande importância a participação do intérprete educacional nos 

planejamentos pedagógicos e conselhos escolares, visto que a comunidade tem a 

oportunidade de conhecer e entender o trabalho desse profissional. 

 

Muitas vezes, o papel do intérprete em sala de aula acaba sendo 
confundido com o papel do professor. Os alunos dirigem questões 
diretamente ao intérprete, comentam e travam discussões em 
relação aos tópicos abordados com o intérprete e não com o 
professor. O próprio professor delega ao intérprete a 
responsabilidade de assumir o ensino dos conteúdos desenvolvidos 
em aula ao intérprete. (BRASIL, 2004, p. 60) 

 

              Os intérpretes de Língua de Sinais surgiram devido à necessidade 

da comunidade surda precisar de um profissional que contribuísse no processo de 

comunicação com as pessoas ouvintes. 

             A Lei n°10.436 de 24 d abril de 2002, reconhece a legitimidade da 

Língua Brasileira de Sinais – Libras e com isso seu uso pelas comunidades surdas 

ganham respaldo do poder e dos serviços públicos. Essa lei também torna 

obrigatório o ensino da Libras aos estudantes de Fonoaudiologia e Pedagogia, os 

estudantes de magistério e nos cursos de especialização em Educação Especial, o 

que amplia as possibilidades de, futuramente, o trabalho com os alunos surdos ser 

desenvolvido de forma a respeitar sua condição linguística diferenciada. Consta do 

artigo segundo: “deve ser garantido, por parte do poder público em geral e em 
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empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar 

o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais – Libras como meio e comunicação 

objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil”. 

             A inclusão educacional constitui uma nova realidade nas escolas 

brasileiras, e exige novos posicionamentos, implicando a necessidade de 

aperfeiçoamento dos professores para que se atendam aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, como os surdos, de tal maneira que propiciem 

condições de conseguir progressos significativos. 

             Com o Decreto n° 5.626/2005 que a referida lei foi regulamentada, 

nele foram estabelecidas mudanças significativas no âmbito educacional, tendo 

como objetivo garantir o acesso e a permanência das pessoas surdas na escola. 

Dentre as ações propostas pelo decreto, é importante destacar a criação do curso 

de Letras/Libras, visando à formação inicial de professores e tradutores/intérpretes 

da Libras e o Exame Nacional para Certificação de Proficiência no uso e no ensino 

da Libras e para Certificação de Proficiência na Tradução e Interpretação da 

Libras/Português/Libras – PROLIBRAS.  

              As políticas públicas de inclusão e a oficialização da Libras fizeram 

que nas salas de aulas aumentassem a presença de intérpretes, visto que a partir 

dessas determinações esse atendimento passa a ser um direito do aluno surdo. 

Apesar desse avanço, há que se considerar que os profissionais existentes ainda 

não são suficientes para atender a demanda. Existe a necessidade de mais cursos 

em nível de graduação para formação desses intérpretes. 

              A Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010 regulamenta a profissão 

de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras, que na prática 

estabelece a comunicação entre os surdos e ouvintes.  

              Estas leis como podem ser vistas mostram claramente a importância 

do intérprete, a formação em Libras é algo recente e só aqueles que frequentam os 

grandes centros, tem acesso a essa formação promovida pelas associações de 

surdos. A presença desse profissional é de grande importância, é um passo 

significativo para tornar o aprendizado do surdo mais significativo. 

             Para que a inclusão de surdos ocorra, é preciso mais que a 

existência de intérprete em sala de aula, necessita que ocorra uma interação entre 

os educadores e intérpretes para que seu desempenho em grupo assegure uma 

educação que favoreça desenvolvimento de capacidades do educando surdo; 
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necessita também, uma capacitação para a coordenação pedagógica e educandos, 

uma atenção especial das autoridades do Brasil em relação à realidade da inclusão 

escolar; entre outros.  

               É necessário ressaltar que a qualificação, o reconhecimento e a 

formação do intérprete educacional é resultado de ações e do nível de participação 

da comunidade surda na sociedade. Além de reconhecer essa profissão, se faz 

primordial refletir a formação dos Intérpretes para atuação em sala de aula, uma vez 

que este ambiente de trabalho se constitui em um local diferenciado que propõe 

formação e suporte técnico. Assim, essa capacitação inclui conhecimento sobre o 

processo de ensino e aprendizagem, de conceitos e construção de conhecimentos 

que demandam formação específica. 

             Portanto, ressaltamos a importância da ampliação dos cursos de 

graduação na área de Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais para 

formação desse profissional, o que consequentemente irá facilitar a comunicação 

entre o educador e educando, do mesmo modo que favorecerá um bom 

relacionamento com os colegas ouvintes de sala de aula. 
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4 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS 

 

              No Brasil, a Libras é a língua oficial de modalidade gestual-visual ou 

espaço-visual, onde cada país possui sua própria língua de sinais, essencial para a 

comunicação entre os surdos e ouvintes e entre os surdos, nós seres humanos não 

conseguimos viver sem a comunicação, e no contexto educacional essa língua se 

torna ainda mais necessário para que a inclusão dos alunos surdos se efetive. Como 

menciona Almeida (2012, p.17):  

 

Uma das condições que favorece o desenvolvimento e a                                                
aprendizagem do aluno surdo é a utilização da língua de sinais. 
Desse modo, poder usufruir o direito de expressar- se em sua língua 
natural é fundamental para que este possa sentir-se incluído na 
escola. 

 
 

              O reconhecimento da Libras deu-se pela Lei Federal 10.436 de 24 de 

abril de 2002 (BRASIL, 2002). No entanto, pela Lei Estadual 12.095 de 11 de março 

de 1998 (PARANÁ, 1998), essa língua já havia sido reconhecida no estado do 

Paraná como forma de comunicação, finalidade da comunidade surda, o que foi uma 

enorme conquista. 

              A Libras é indispensável para a comunicação do surdo e do direito da 

interação social, principalmente na escola, onde o aluno pode participar, se 

expressar e interagir com os outros alunos. Entretanto, os professores e os outros 

estudantes precisam estar preparados para receber esse aluno. Fernandes (2007) 

afirma que: 

 

                         [...] é difícil para o professor, sozinho, assimilar esse conjunto de 
novas informações relacionadas à escolarização de alunos Surdos e 
decidir sobre as melhores estratégias metodológicas, de modo a não 
ignorar suas necessidades diferenciadas e não marginalizar suas 
produções escritas. Por isso dada a importância da tomada de 
decisão aí implicada, seria oportuno que essas reflexões fossem 
fruto de uma discussão conjunta entre professores regentes, equipe 
técnico-pedagógica e professores especializados (FERNANDES, 
2007, p.135). 

 
 

               Não faz muito tempo que a obrigatoriedade da inclusão da disciplina 

de Libras no currículo do curso de Pedagogia aconteceu, foi por meio do Decreto Nº 

5.626, de 22 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005), contribuindo para a formação 
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do futuro educador, preparando-o para uma reflexão sobre as diferentes maneiras 

de comunicação, de pessoas ouvintes ou não.  

                         A Língua Brasileira de Sinais teve forte influência da língua de sinais 

francesa, mas cada país possui a sua, podendo ter modificações de acordo com 

cada região, possuindo estrutura gramatical própria, constituídas de um alfabeto 

manual. Os sinais são elaborados por meio de conjunção de movimentos e formas 

das mãos, pontos de referências do corpo ou no espaço, produzindo algo parecido 

aos fonemas e morfemas da língua portuguesa.  

                         O aprendizado da Libras permite que a criança surda demonstre 

seus desejos, sentimentos e necessidades com maior naturalidade, possibilitando a 

interação social e estruturação do pensamento da cognição. 

                         Conforme a legislação em vigor, Libras forma um sistema linguístico 

de transmissão de ideias e acontecimentos naturais de comunidades de indivíduos 

com deficiência auditiva no Brasil, em que há um modo de expressão e 

comunicação. 

                         A lei 10.436/02, no seu artigo 4° ordena o seguinte:  

 

O sistema educacional federal e sistemas educacionais estaduais, 
municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos 
de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de 
Magistério em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua 
Brasileira de Sinais - libras, como parte dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais-PCNs, conforme legislação vigente. 

 

            Com a referida Lei, a Língua de Sinais ganhou reconhecimento e 

status de língua sendo caracterizada como “forma de expressão, com sistema 

linguístico próprio” para exercer a comunicação, (BRASIL, 2002). Porém muitos, na 

sociedade e comunidade escolar tendem a resistir, mesmo vendo a sua importância. 

              Góes (1996) percebe a Libras como uma forma bem satisfatória às 

condições sociais próprias ao desenvolvimento do indivíduo surdo: 

 

A criança nasce imersa em relações sociais que se dão na 
linguagem o modo e as possibilidades dessa imersão são cruciais na 
surdez, considerando-se que é restrito ou impossível, conforme o 
caso, o acesso a formas de linguagem que dependam de recursos 
da audição. Sobretudo nas situações de surdez congênita ou 
precoce em que há problemas de acesso a linguagem falada, a 
oportunidade de incorporação de uma língua de sinais mostra-se 
necessária para que sejam configuradas condições mais propícias ás 
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expansão das relações interpessoais, que constituem o 
funcionamento nas esferas cognitivas e afetivas e fundam a 
construção da subjetividade. Portanto, os problemas tradicionais 
apontados como característicos da pessoa surda são produzidos por 
condições sociais. Não há limitações cognitivas ou afetivas inerentes 
a surdez, tudo dependendo das possibilidades oferecidas pelo grupo 
social para seu desenvolvimento, em especial para a consolidação 
da linguagem. (GOES, 1996 p.38).  

 

                         Como já mencionado nesse trabalho, por meio do Decreto Federal 

nº. 5.626 o ensino de Libras tornou-se componente curricular obrigatório nos cursos 

de formação de professores, em nível médio e superior, e de Fonoaudiologia. Uma 

conquista muito importante para a comunidade surda, preparando o futuro educador. 

              As Línguas de Sinais vêm conquistando espaço na escola e na 

sociedade por meio dessas medidas legais. Em especial o Decreto 5626/05 foi 

fundamental no que se refere à inclusão do aluno surdo no ensino regular, pois ao 

incluir a disciplina de Libras nos cursos de formação dos professores possibilita o 

real entendimento das necessidades educacionais e linguísticas desse aluno. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                 O presente trabalho é resultado de uma pesquisa bibliográfica que 

proporcionou uma reflexão a respeito da inclusão do aluno surdo na educação 

brasileira, por meio de referenciais teóricos, alcançado através de artigos, livros, 

dissertações, entre outros.  

             A temática da educação inclusiva é também de interesse da 

sociedade, não apenas dos que sofrem com a exclusão. Refere-se, essencialmente 

de sua condição social, criando uma carência no que diz respeito às políticas 

sociais.  

             A história das pessoas com deficiência deixou evidente que a 

discriminação e o preconceito sempre estiveram presentes e orientaram a maioria 

das ações voltadas ao atendimento desses indivíduos, isolando-os do convívio 

social, tomando medidas clínicas e terapêuticas no intuito de “normalizá-los” até se 

chegar às políticas inclusivas. 

              Pudemos perceber que, a história da educação de surdos, embora 

trilhasse os mesmos caminhos que a história dos demais indivíduos com deficiência, 

no que diz respeito às políticas públicas, ao mesmo tempo, construiu um percurso 

próprio devido às diferenças linguísticas e culturais.  

              Em relação à inclusão escolar dos alunos surdos, nota-se, de modo 

evidente, que a sociedade não torna possível o cumprimento dos direitos dessas 

pessoas, fazendo com que a inclusão na educação seja debilitada, impedindo que 

esses indivíduos tenham seus direitos garantidos, predominando dessa maneira, a 

exclusão ou, também, a integração, não oportunizando a inclusão dos surdos tanto 

na educação como na sociedade.  

              Vimos que um dos direitos conquistados na educação de surdos foi 

a oferta de profissionais intérpretes de Libras para mediar a comunicação no espaço 

escolar; e com o ingresso desses profissionais novas necessidades surgiram e 

resultaram em conquistas significativas como a lei de reconhecimento dessa 

profissão e cursos de formação em nível superior. 

              Atualmente, encontramos condições mais favoráveis em relação aos 

surdos, mesmo estando em um processo de transição no que diz respeito à 

educação desses alunos no ensino regular. 
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             Apesar da obrigatoriedade mencionada na Lei nº 10.436, de 24 de 

abril de 2002, poucos profissionais, e órgãos públicos, principalmente da área da 

educação, sabem a língua de sinais e incentivam para que essa língua seja 

disseminada. 

              Desta forma, a inclusão esperada seria como exemplo: a inclusão do 

ensino de Libras nos currículos de graduação para que todos os profissionais 

fossem capazes de se comunicar com os surdos; que todos os departamentos tanto 

públicos, como privados, tivessem intérpretes para os surdos, adaptação das 

escolas, para um atendimento a pessoas com deficiência, sem discriminação e 

respeito a todos esses indivíduos. 

             No decorrer do trabalho, como já foi dito, é importante ressaltar a 

importância que deveria ter a inclusão dos sujeitos surdos nas escolas, 

principalmente no ensino regular, fazendo com que essas demandas fossem 

identificadas, tornando as manifestações e interesses desses indivíduos em 

realidade, respeitando seus direitos. 

             Em resumo é preciso que haja uma prática sem exclusão, que 

conceda, profissionalmente, ultrapassar as funções disciplinares e de domínio que 

incluem as expectativas institucionais do sistema. É por meio desta perspectiva que 

o professor necessita encaminhar a prática a uma ação sem caráter de 

domesticação, objetivando a autonomia do sujeito, assegurando a diversidade, os 

direitos e o respeito às diferenças. 
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