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paradigmas e construindo novas concepções para a Educação. Atualmente, o grande 

desafio dos professores é assumir uma postura que contemple as novas necessidades da 
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CAPÍTULO II 

 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA PESSOAS COM SURDEZ 

Rosangela Maria Cunha da Silva2 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.01-02 

 

RESUMO: 

O presente artigo científico tem como finalidade demonstrar a verdadeira face da Língua 

de Sinais visando uma boa aprendizagem. A natureza da linguagem de sinais representa 

uma ferramenta importante para desenvolver na criança criatividade e imaginação. Para 

isso o docente precisa, além de gostar de trabalhar com os gestos em sala de aula, se 

apropriar de conhecimentos e estratégias que visam a seduzir a criança para esse campo 

literário. Para desenvolver este tema, foram utilizados os pressupostos teóricos 

defendidos por: Pinheiro, Ronice, Nídia e Francisca que apontam significativas 

contribuições para o trabalho com as pessoas surdas. Essa abordagem mostrou um novo 

caminho para os educadores que pretendem desenvolver um trabalho significativo para 

que as crianças de forma prazerosa possam se desenvolver como sujeitos ativos e 

participativos na aprendizagem da língua de sinais, desenvolvendo a sua autonomia e 

interação na escola e na sociedade. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Visual. Motora. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo científico tem como objetivo revelar a natureza da língua de 

sinais. Sabe-se que a libras pode desenvolver o conhecimento criativo das crianças com 

surdez, despertando a sua sensibilidade e percepção. Para envolver o educando nesse 

ambiente, é preciso compreender de início às necessidades auditivas de cada criança 

criando um relacionamento por uma adesão afetiva. Para tanto é importante que desde 

cedo as crianças com deficiência auditiva já tenham contato com a escola para que assim 

criem um vínculo professor/aluno que leve a um aprendizado com eficácia. Para Ronice 

(1997, p. 28): “respeitar a pessoa surda e sua condição sociolinguística implica considerar 

seu desenvolvimento pleno como ser bi cultural a fim de que possa dar-se em um processo 

psicolinguístico normal”. 

Neste estudo, convém ressaltar que as libras é a forma de comunicação e 

expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura 

gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, 

 
2 Pedagoga. Professora do Municipio de Guamaré/RN. E-mail: rosangelacunha2012@gmail.com 
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oriundos de comunidade de pessoas surdas. Essa relação direta com o sistema de libras e 

o sujeito atuante, também vista na visão dos teóricos: Pinheiro, Ronice, Nídia e Francisca 

como elemento imprescindível ao indivíduo que vem se renovando. 

É importante salientar que a libras é um dos eixos importante dentro da educação 

durante o primeiro estágio, demonstrando esse aprendizado através dos sinais com 

eficácia. Portanto já nos é bem claro que todo esse processo de desenvolvimento envolve 

a prática pedagógica do docente que visa buscar as necessidades dos alunos, para que 

assim seja compartilhada as descobertos dos novos conhecimentos adquiridos, todo este 

trabalho aborda metodologias de pesquisas bibliográficas tendo como referências alguns 

teóricos e por fim as considerações finais. 

 

DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA PESSOAS COM 

SURDEZ 

Portanto, a inclusão de alunos com surdez deve acontecer desde a educação 

infantil até a educação superior, garantindo-lhe, desde cedo, utilizar os recursos de que 

necessita para superar as barreiras no processo educacional e usufruir seus direitos 

escolares, exercendo sua cidadania, de acordo com os princípios constitucionais do nosso 

País. 

Nessa perspectiva um dos eixos importantes a ser trabalhado é a língua de sinais 

em sala de aula. Sabe-se que a dimensão da língua de sinais ainda é bastante limitada, por 

isso delimita-se aqui, este tema no campo da aprendizagem em sala de aula que levam as 

crianças a desenvolver seus conhecimentos no mundo real. 

É importante salientar que na nossa educação hoje desde a base nós educadores 

precisamos estar preparados para trabalhar com crianças portadoras dessa necessidade 

especiais. Para isso é necessário que o professor esteja sendo bem preparado para receber 

essas crianças e para que as mesmas não se sintam rejeitadas. De acordo com POKER: 

[...] deficiência das trocas simbólicas, ou seja, o meio escolar  não expõe 

esses alunos a solicitações capazes de exigir deles coordenações 

mentais cada vez mais elaboradas que favorecem o mecanismo da 

abstração e consequentemente, os avanços cognitivos (2001, p. 300). 

Outrossim, é que necessariamente a língua de sinais é o principal meio de 

comunicação entre as pessoas com a surdez o qual promoverá o desenvolvimento da 
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criança portadora dessa necessidade sem perder o caráter  de interação entre os dois 

mundos. 

Nesse sentido o docente precisa conhecer e usar a língua de sinais, entretanto, 

deve-se considerar que a simples adoção dessa língua não é suficiente para escolarizar o 

aluno com surdez. Assim, a escola comum também precisa implementar ações, que 

tenham sentido para os alunos em geral que esse sentido possa ser compartilhado com os 

alunos com surdez, porém mais do que a utilização de uma língua os alunos com surdez 

precisam de ambientes educacionais estimuladores que desafiem o pensamento, explorem 

suas capacidades em todos os sentidos , Lenzi afirma que: 

[...] os surdos, como seres humanos que são, possuem, também essa 

capacidade, o que explica sua possibilidade de adquirir a língua falada 

em seu País. Desenvolvendo a função auditiva e dispondo dessa 

capacidade inata, o surdo precisa receber a linguagem de maneira 

natural, como acontece com as crianças que ouvem (1995, p. 44). 

Trata-se, portanto de conduzir o aluno a uma aprendizagem com uma linguagem 

falada e gesticulada que provoca os mais surpreendentes sentimentos na imaginação da 

criança, estimulando a sua curiosidade possibilitando, assim, um processo de formação 

leitora através da gesticulação que se desenvolvem no meio em que vive a comunidade 

surda. 

Outro aspecto fundamental é o fato de as línguas serem línguas naturais. Tais 

línguas são naturais internamente e externamente, pois refletem a capacidade 

psicobiológica humana para a linguagem e porque surgiram da mesma forma que as 

línguas orais da necessidade específica e natural dos seres humanos de usarem um sistema 

linguístico para expressar ideias, sentimentos e ações. Para Skliar (1995, p. 16) “(...) 

respeitar a pessoa surda e sua condição sociolinguística implica considerar seu 

desenvolvimento pleno como ser bi cultural a fim de que possa dar-se em um processo 

psicolinguístico normal”. 

Sabe-se que as línguas de sinais são sistemas linguísticos que passaram de 

geração em geração de pessoas surdas. São línguas que não se derivam das línguas orais, 

mas fluíram de uma necessidade natural de comunicação entre pessoas que não utilizam 

o canal auditivo-oral, mas o canal espaço-visual como modalidade linguística. 

Nessa perspectiva é importante que nos dias atuais as comunidades urbanas usem 
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a “língua de sinais brasileiras”, também denominada libras, essas línguas têm conseguido 

um considerável espaço na área do estudo e ainda suportado algumas falácias. Como um 

artefato cultural, ela também faz parte da experiência vivida da comunidade surda. 

É interessante saber que somente nesse ambiente privilegiado é possível que a 

língua de sinais possa ser considerada um processo e, ao mesmo tempo, um produto 

construído histórica e socialmente pelas comunidades surdas, não um escape indesejável 

para a deficiência auditiva. 

É diante desse processo que os pequenos entram em sintonia com a língua de 

sinais mediados pelos educadores capacitados cujo domínio é a língua de sinais com 

capacidade de transmitir para as crianças essa aprendizagem. 

Depois provavelmente acontecerá a interação professor aluno com eficácia, 

iniciando-se pela afetividade entre ambos. As crianças podem aprender desde cedo a se 

interagir com outro sem que haja rejeição, os adultos podem dar a elas a segurança de 

intuir seus gestos percebidos pela visualização que está sendo realizada. 

Podemos enfatizar que a Libras deve ser uma prática fundamental na vida dos 

educando, porque é através dela que conseguirão compreender e se comunicar de modo 

geral e adquirir novos conhecimentos que serão transmitidos através de vários gestos, 

podemos passar um aprendizado para os educando. Pois a mesma implica sobre a 

diversidade da cultura e dos indivíduos buscando entender a heterogeneidade, as 

diferenças individuais e coletivas e, principalmente, às diferentes situações do dia-a-dia 

na realidade social e no cotidiano escolar. 

 

APRENDENDO LIBRAS EM SALA DE AULA 

As pessoas com surdez enfrentam inúmeros entraves para participar da educação 

escolar, hoje em pleno século XXI esses alunos com deficiência estão tendo a 

oportunidade de participar do convívio social e o reconhecimento do potencial de cada 

ser humano. De acordo com POKER. “As trocas simbólicas provocam a capacidade 

representativa desses alunos favorecendo o desenvolvimento do pensamento e do 

conhecimento, em ambientes heterogêneos de aprendizagem” (2001, p. 13). 

Nesse sentido os diferentes tipos de gestos que a criança aprenderá 

gradativamente no decorrer de sua aprendizagem facilitam as relações sociais, por isso 

não podemos nós mediadores do conhecimento estão despreparados para lidar com 
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crianças especiais. É ideal que esses professores realizem esse atendimento, sendo que os 

mesmos precisam ser formados para ser professor e ter pleno domínio da língua de sinais, 

pois o professor em língua de sinais ministra a aula utilizando a língua de sinais nas 

diferentes modalidades, etapas e níveis de ensino como meio de comunicação e 

interlocução. 

Atualmente ainda em nossa sociedade algumas pessoas ainda têm preconceito 

com pessoas portadoras de necessidades especiais, para tanto alguns familiares de 

crianças participam do desenvolvimento escolar dos filhos buscando melhorar essas 

dificuldades. 

Deve-se considerar que a instrução formal pode auxiliar no processo, de 

aquisição facilitando o desenvolvimento natural da língua, a intervenção direta do 

professor pode auxiliar no conhecimento de alguns tópicos que não são identificados 

imediatamente na conversação ordinária, mas que possibilitam ao aluno a conscientização 

das propriedades formais da língua e a sua interferência observa que nesse mundo da 

língua de sinais a criança não ouve, mas percebe num pequeno gesto todas as palavras 

que você gostaria de dizer, fazendo com que os indivíduos percebam-se para então 

conviverem no mundo com consciência e a responsabilidade de suas atividades.  

Segundo Cury, (...) bons professores são didáticos, professores fascinantes são 

além. Possuem sensibilidade para falar ao coração do aluno. (2003, p. 64). Porém o gosto 

de aprender e ensinar LIBRAS devem ser semelhantes ao de ler e escrever e esse 

sentimento, o educador deve provocar em suas aulas de LIBRAS. 

No entanto podemos ressaltar que os educandos precisam visualizar e Ler, nessa 

vivência com o aprender em libras, identificando os jogos de sinais e interpretando os 

gestos, pois a língua escrita e a segunda, línguas das pessoas surdos, os surdos não podem 

e não adquirem a língua falada ouvindo e falando de forma automática, os surdos 

adquirem de forma silenciosa graficamente, através de instruções sistemáticas. 

Portanto, cabe a cada escola hoje em pleno século XXI estes estruturados para 

aceitar respeitar e valorizar os alunos com diferentes característicos, pois a escola é para 

essas crianças um recurso de aprendizagem no qual aprenderão a conviver e a lidar com 

a deficiência em um ambiente novo, fora do círculo familiar ao qual estão acostumados.  

É importante também que a escola ao elaborar os planos de trabalhos que fazem parte do 

projeto político pedagógico, assumam o compromisso de oferecer uma aprendizagem de 
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qualidade para todas as crianças utilizando métodos diferentes para atender as 

necessidades específicas dos alunos. 

No entanto, hoje felizmente, toda sociedade já se conscientizou da necessidade 

e importância das crianças conviverem na escola. E sabe-se que a família é um dos eixos 

mais importante. No favorecimento dessas experiências, que significou viver com 

qualidade, fazer todas as coisas próprias de cada idade, enfim passar por todas as 

experiências comuns ao ser humano. Podemos observar também que a organização 

simultânea das mãos para usar sinais, gestos, manipular o brinquedo e a expressão 

corporal parece ser um diferencial na estruturação disse brincar, pois as mãos acabam 

tendo várias utilizações. 

É importante salientar que a formação do professor nessa fase acadêmica para 

trabalhar com crianças surdas é imprescindível. Porque o professor precisa ter o 

conhecimento das verdadeiras necessidades dos alunos.  

Para Klênia (2010): 

A língua de sinais permite o restabelecimento desta comunicação 

efetiva, que é a base para todo o desenvolvimento da linguagem da 

criança. Em verdade, com a língua de sinais partimos daquilo que é 

positivo na criança: sua capacidade de “falar” por meio de um modo 

visual; é pelo reconhecimento desta capacidade que lhe será dada a fala 

vocal. Porém esta fala ausente não será nosso porto de partida para 

nossa ação educativa. Vemos a criança surda dentro daquilo que ela é: 

um ser lingüístico inteiramente e que pode satisfazer todos os seus 

desejos de sujeito falante por intermédio de um modo visual (2010, p. 

59). 

Podemos dizer que os surdos adultos são falantes nativos das libras, em sua 

maioria e tem condições de desenvolver uma interação natural em libras onde os 

professores ouvintes são meros aprendizes das libras como segunda língua. É exatamente 

nesse momento que entra a papel do intérprete o qual conhecer as duas línguas, têm a 

capacidade de mediar a aprendizagem e, consequentemente, de controlar os conflitos. 

Nesse sentido, o uso dos signos e instrumentos construídos socialmente, torna-se o elo 

entre os estágios. 

 

A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE LIBRAS EM SALA DE AULA. 

É importante salientar que a prática caminha lado a lado com a língua de sinais 
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em busca de uma aprendizagem significativa nesse processo, o aluno é o principal agente 

do aprender. Nesse caso é pertinente praticar a língua de sinais em sala de aula com 

professores qualificados nessa área para que assim as crianças possam desenvolver 

habilidades e potencialidades para seguir os diferentes ritmos no processo de construção 

da inteligência dessas crianças portadores dessa deficiência. 

No entanto é preciso destacar que o professor deve tentar motivar os alunos com 

deficiência a buscarem se familiarizar com o material proposto, onde o orientador estará 

acompanhando todo esse processo explicando também vocabulários e estruturas que 

possam causar dificuldades na aprendizagem. 

Pois se sabe que devido às constantes modificações e progresso neste campo de 

ensino aprendizagem a concepção de língua de sinais atualmente tem se dado ênfase ao 

mecanismo de aprendizado visual dos surdos. 

A educação dos surdos, sempre nas mãos dos ouvintes, manteve quase 

que invariavelmente um sentido de reabilitação, oferecendo aos 

educandos a possibilidade de superar sua limitação auditiva, para agir 

como ouvintes, e dessa forma, integra-se como se fossem ouvintes na 

sociedade dos ouvintes. (SANCHEZ apud GUARINELLO, 2007, p. 

29). 

Hoje em nossa sociedade constata-se que todas as instituições escolares estão 

colocando em prática o atendimento às crianças com necessidades especiais, mas 

sabemos que esses educandos precisam não apenas da escola, mas requer colaboração 

entre a educação, e saúde e assistência social uma ação completa dos profissionais nas 

diferentes áreas. 

Pois as escolas que trabalham com o projeto de assistência a crianças surdas têm 

como finalidade despertar nos educandos o desejo de ler e comunicar-se através dos sinais 

entre ambos. No entanto compreendemos que temos que ter uma proposta pedagógica, 

com uma visão de conhecimento no aluno e nas suas possibilidades, onde os professores 

devem mostrar atitudes positivas que é de fundamental importância para uma interação 

confiança na comunicação de vínculo.  

Para Francisca Roseneide: 

De forma semelhante às atitudes de superproteção, tratar a criança com 

piedade, dó, como se fosse uma coitada, ou super valorizá-la, destacar 

muito suas qualidades ou privilegiá-la deve ser evitada. A criança gosta 
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de ser compreendida e tratada da mesma forma que os outros, os 

mesmos direitos e deveres. (2004, p. 32). 

É importante ressaltar ainda que o professor em sua prática de sala de aula, em 

alguns momentos além das formas de interação, e comunicação pode haver algumas vezes 

necessidade de modificação nos agrupamentos para o desenvolvimento de atividades 

pedagógicas e recreativas. A adequada organização dos grupos, a mediação do professor, 

a seleção dos materiais e os recursos de apoio são elementos imprescindíveis para que a 

criança com surdez possa participar de todas as atividades, desenvolverem ação funcional 

e autonomia moral e intelectual juntamente com as demais crianças. 

Dentro desse contexto, percebe-se que o processo de aquisição do conhecimento 

se dá através de atividades concretas construtivas dentro da realidade de cada um no 

mundo que os cercam. 

Tudo isso demonstra que a língua de sinais deve ser utilizada diariamente 

porque, mesmo antes do aluno desenvolver as noções da língua de sinais, ele desenvolve 

e amplia habilidades de expressar-se com sinais dentro de seu ambiente familiar e o uso 

visual de imagens facilita essa aprendizagem. Porém, todo esse processo contribui de 

maneira significativa e prazerosa, na aprendizagem, por isso é de fundamental 

importância a participação de professores e pais nessa construção de conhecimento que 

vai se tornar parte da criança na aprendizagem sistematizada porque esse momento não é 

apenas um passo tempo ao objeto de conhecimento de uma forma social no mundo. 

Diante dessa abordagem, devemos reconhecer que todo esse processo leva as 

nossas crianças ao sucesso na relação linguagem visual que é uma meta a conquista com 

eficácia. 

 

CONCLUSÃO 

Diante de tudo que foi exposto nos estudos aqui realizados para a construção 

desse artigo científico teve grande significado por contribuir na importância do trabalho 

com língua de sinais em sala de aula.  

Hoje em nossa sociedade a língua de sinais é vista como um dos elementos 

primordiais na vida dos indivíduos com surdez, por sua função sócio-cultural ser a de 

resgatar informações, e criar comunicação através dos tempos.  

Além de tudo esta a libras representa mais um suporte pedagógico que o docente 
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pode utilizar em sua prática de sala de aula. No processo de desenvolvimento de língua 

de sinais as crianças constroem seus conhecimentos através das experiências com os 

gestos e imagens. 

Desta forma cabe às instituições escolares desenvolver estratégias de 

aprendizagem priorizando o saber, ser e o fazer da criança com deficiência e que neste 

longo caminho se busque desde cedo que a criança frequente as escolas. 

Proporcionando assim ao indivíduo conhecimentos básicos de integração social 

possibilitando ao educando a expressão de juízo de valor e afetividades para esta é preciso 

que os educadores trabalhem em equipe para construir uma proposta pedagógica que 

contemple o aprendizado das crianças com surdez. 
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