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RESUMO- A sociedade está em constante transformação, por isso, partimos da premissa que a 
educação transforma a vida das pessoas, e os indivíduos surdos fazem parte dessa sociedade 
e estão presentes nas escolas regulares. Sendo assim, se faz relevante fomentar o debate acerca 
da importância da Libras no processo de ensino aprendizagem desses estudantes. Após 
pesquisas e leituras realizadas sobre a educação de surdos, concluímos o quanto é fundamental 
e importante a efetivação de políticas públicas, a fim de reparar e corrigir equívocos ocorridos 
ao longo da história vivenciados pelos surdos. Diante desse contexto, nosso estudo trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica. Para Gil (2007, p. 44) esse tipo de pesquisa tem como principais 
exemplos as investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas 
posições acerca de um problema. O método utilizado para análise é o qualitativo, pois se partirá 
de questões particulares para conclusões generalizadas. Este método traz uma liberdade mais 
ampla ao autor, pois permite que seja explanado um número maior de abordagens no intuito de 
analisar o assunto em pauta sobre novos parâmetros. Será realizada uma pesquisa bibliográfica 
em artigos, livros, sites.  
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INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em uma sociedade dominada por ouvintes e falantes; porém, em seu 

meio há habitantes deste imenso país que são surdos, os quais até algum tempo atrás 

não conseguiam compreender o outro em sua volta nem ser compreendido. Estes, 

durante anos, foram vítimas de um processo de exclusão, pois não havia uma língua 

própria, reconhecida e que lhes possibilitasse sua inserção plena ao meio. 

O reconhecimento da Libras como língua oficial leva os surdos do Brasil a 

escrever uma nova história; entretanto, apesar dos avanços ainda há vários fatores 

que levam muitos surdos a serem excluídos socialmente, como nas escolas, por não 

haver profissionais que os compreendam. 

O conhecimento é gerado com ato de pensar; portanto, com o reconhecimento 

da língua própria para surdos, a Libras, houve uma mudança na caracterização dos 

surdos; uma vez que sua língua foi reconhecida socialmente, eles passaram a ser 

considerados cidadãos. 

Promover aprendizado aos alunos surdos é o objetivo principal do professor 

e para que a inclusão ocorra, faz-se necessário grandes mudanças e adaptações no 

ambiente escolar como instrumentos didáticos e metodologias orientadas para o aluno 

o surdo (PIMENTA, 1995). 

A inclusão de alunos surdos é uma garantia de o sujeito ser inserido 

socialmente e um fato novo para muitos professores, surgindo como um grande 

desafio, mas uma escola inclusiva deve mostrar ao aluno suas possibilidades e 

direitos. Sabe-se que o aluno surdo tem dificuldade em comunicar-se com o professor 

e alunos ouvintes, então é necessário inserir a língua brasileira de sinais em escolas 

para haver um desenvolvimento de linguagem entre surdos e ouvintes (SALLES, 

2004). De acordo com Pimenta (1995, p. 24), “a atividade teórico-prática de ensinar 

constitui o núcleo do trabalho docente”. Quando o professor denota a dificuldade da 

participação do aluno, é que ele percebe a importância de projetos que minimizem 

essas barreiras que reduzam distâncias e ampliem a participação do aluno surdo em 

todas as atividades do ensino regular (SALLES, 2004). 

As novas leis políticas são os arcabouços do ensino infantil, a mudança do 

conceito de deficiência, a consolidação dos direitos a educação das pessoas com 

deficiência e a redefinição da educação especial em consonância com o princípio da 



 

 

 

inclusão educacional, e constituem os principais fatores que promovem grandes 

mudanças nas práticas de ensino-aprendizagem. 

Dentre estas leis está a declaração de Salamanca na Espanha, a qual ocorreu 

em junho de 1994, e esta fala exclusivamente de uma educação inclusiva destinada 

a todos, nela foram discutidos vários assuntos referentes a tal tema aqui abordado, 

dentre eles, o da restruturação do ensino para crianças com deficiência, dos quais são 

eles: 

“toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 

oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, toda 

criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são únicas, sistemas educacionais deveriam ser 

designados e programas educacionais deveriam ser implementados no 

sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características e 

necessidades, aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter 

acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia 

centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades.” (ONU,1994, 

p.1). 

Durante toda trajetória da educação especial pode-se dizer que o espaço 

conquistado, foi através de muito sofrimento, pois o deficiente era visto como incapaz 

por toda sociedade, sem mencionar que eram torturados, abandonados por suas 

famílias sendo estes, escondidos e isolados do convívio social pelo preconceito e 

discriminação. Devido a isto, houve a preocupação com a dignidade humana através 

de mobilizações para que o deficiente fosse visto como cidadão capaz de exercer sua 

cidadania. 

A inclusão é assunto de grande relevância e merece destaque nos debates 

hodiernos da sociedade, para que seja contemplada com o devido respeito não só 

pela comunidade escolar, mas por toda população, pois se percebe que está sendo 

interpretada erroneamente não atribuindo os devidos papéis a cada um dos 

envolvidos no processo. 

Outro conceito importante para entender a inclusão é posto em discussão por 

Montoan: 

“A educação inclusiva acolhe todas as pessoas sem exceção. É para o 

estudante com deficiência física, para os que têm comprometimento mental, 

para os superdotados para todas as minorias e para as crianças que são 

discriminadas por qualquer outro motivo. Costumo dizer que estar junto é se 

aglomerar no cinema, no ônibus e até na sala de aula com pessoas que não 



 

 

 

conhecemos. Já inclusão é estar com, é interagir com o outro.” ( REVISTA 

NOVA ESCOLA, Entrevista MONTOAN, maio , 2005). 

A linguagem é um meio usado pelos humanos para se comunicar na 

sociedade, expressar-se e associar-se a outras pessoas, claramente é um recurso 

utilizado por intermédio de indivíduos, seja verbalmente ou manualmente, onde se 

expande diferentes propósitos e dispositivos na troca de informação e do 

conhecimento. 

Uns dos maiores desafios para uma educação inclusiva é a dificuldade das 

escolas se adaptarem ao ensino das duas línguas a língua portuguesa de forma oral 

e a língua brasileira de sinais (LIBRAS) para os surdos. Pelo fato da aprendizagem se 

dá por comunicação oral e audição, crianças com surdez não conseguem seguir este 

caminho, devido apresentarem déficits parciais ou totais. 

Crianças e jovens com surdez não desenvolvem a língua oral-auditiva e por 

isso, se esbarram em uma dificuldade para criar sua própria forma de interação e, é 

através da gesticulação manual uma maneira de demonstrar a comunicação destes 

indivíduos. 

O alcance de todas as crianças surdas é estarem inseridas em uma escola de 

qualidade, com professores qualificados e treinados para este público alvo, visto que 

não temos muitas escolas com estas qualificações, todavia, é um martírio para pais a 

inclusão de seus filhos possuintes desta deficiência no ensino de qualidade e que por 

fim falta engajamento da parte dos poderes públicos. 

Diante disso, é necessário que educadores e famílias que possuem pessoas 

surdas inseridas no contexto educacional, estejam empenhados em lutar pela 

educação bilíngue, a qual deve incluir a Libras como disciplina obrigatória, 

disponibilizando de profissionais habilitados na língua brasileira de sinais. 

Diante de tais argumentos, é postulado por Quadros e Schmiedt (2006) que: 

O contexto bilíngue da criança surda configura-se diante da coexistência da 

língua brasileira de sinais e da língua portuguesa. No cenário nacional, não 

basta simplesmente decidir se uma ou outra língua passará a fazer ou não 

parte do programa escolar, mas sim tornar possível a coexistência dessas 

línguas, reconhecendo-as de fato, atentando-se para as diferentes funções 

que apresentam no dia-a-dia da pessoa surda que está se formando 

(QUADROS; SCHMIEDT, 2006, p.13). 

Assim, Lacerda, Santos e Caetano (2014) discorrem sobre o fato de como 

deve ser a postura de professores dos discentes com surdez: 



 

 

 

Ser professor de alunos surdos significa considerar suas singularidades de 

apreensão e construção de sentidos quando comparados aos alunos 

ouvintes. Discute-se muito que a sala de aula deve ser um lugar que permita 

que o aluno estabeleça relações com aquilo que é vivido fora dela, e deste 

modo interessa contextualizar socialmente os conteúdos a serem 

trabalhados, apoiando-os quando possível em filmes, textos de literatura, 

manchetes de jornais, programas televisivos de modo a tornar a 

aprendizagem mais significativa. (LACERDA; SANTOS; CAETANO, 2014, p. 

185). 

Esses meios de ensinar dão auxílio tanto para os alunos surdos como também 

aos ouvintes, disponibilizando de possibilidades que proporcionam um melhor 

aprendizado de todos os educandos do âmbito escolar. No entanto, é de grande 

importância postular que tais estratégias são primordiais nas atividades direcionadas 

aos estudantes surdos. 

(Streiechen.2012,p.113) diz que ”a inclusão do aluno surdo no ensino regular 

tem gerado conflito e angústias aos profissionais envolvidos nesse processo”. Pois os 

professores reclamam que não tem formação ou estão despreparados para trabalhar 

com o aluno surdo enfrentando dificuldades de comunicação e sem sucesso na 

aprendizagem. Sem dúvida nenhuma o profissional da educação deve ter 

conhecimento em práticas inclusivas para desenvolver um trabalho acessível e 

adequado ao aluno incluso, pois ele é o eixo principal para que aconteça a 

aprendizagem, independente se é ou não especial, compete a esse profissional 

desenvolver habilidades para aquisição do conhecimento. Mas os outros profissionais 

da comunidade escolar são complementos necessários para que a aprendizagem se 

concretize, pois o aluno não é só do professor, e sim da escola. 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso de Libras ajuda no desenvolvimento de raciocínio do aluno surdo e 

torna o aprendizado muito mais agradável. Quanto aos alunos surdos é preciso 

respeitar e aceitar que sua diferença é a linguagem em si. Portanto, é necessário que 



 

 

 

os professores que trabalham com educação inclusiva atendam a essas 

particularidades dos surdos e ouvintes, pois cada aluno é único. 

Portanto, conclui-se que, Libras é um recurso que temos a nossa disposição 

e devemos utilizá-lo cada vez mais, seja para a interação da pessoa surda como 

também para o aperfeiçoamento da formação dos alunos, afinal, saber Libras é saber 

se comunicar com alguém que não escuta e não fala, isso serve como experiência 

aos alunos, ainda, mais nos dias de hoje que o surdo vem se interagindo cada vez 

mais na sociedade. 

A inclusão é o maior motivo da necessidade de que mais pessoas deveriam 

aprender Libras. Somente aceitar alunos surdos na escola não é o suficiente, mas é 

preciso haver uma movimentação para que mais profissionais da educação estejam 

preparados para ensinar os estudantes e que as outras crianças ouvintes incluam os 

surdos na rotina escolar. 

O papel da escola é essencial nesse processo, que pode criar ações que 

promovam essa interação entre os estudantes, ela é necessária e faz com que as 

crianças surdas se sintam mais respeitadas e aceitas como indivíduos que podem 

compartilhar suas experiências e impor suas opiniões. 
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