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   RESUMO 

  
O presente artigo tem como objetivo mostrar a importância da língua brasileira de sinais e das                
adaptações de pequeno porte para a inclusão do surdo no Ensino Regular, sendo esta              
essencial para o desenvolvimento e aprendizagem do mesmo no contexto educacional. Com            
ênfase nos trabalhos realizados com uma aluna surda em um colégio da rede estadual de               
ensino, será demonstrado nesse artigo que a inclusão só acontece por meio do             
conhecimento, por todos que fazem parte desse processo inclusivo, da Língua Brasileira de             
Sinais - LIBRAS e das adaptações de pequeno porte buscando possibilidades de tornar a              
aprendizagem significativa ao aluno surdo. Através de recursos visuais produzidos pela           
pesquisadora e pela aluna, utilizando-se de estudos teóricos e práticos para coleta de dados,              
produção de materiais visuais e apresentação desses recursos em LIBRAS para os alunos             
ouvintes e professores, bem como exposição dos referidos materiais no Colégio, onde            
realizamos este trabalho. Caracterizando assim esta pesquisa como qualitativa de cunho           
bibliográfico e um estudo em campo das possibilidades de ação existentes para que o              
processo de inclusão do aluno surdo se efetive. A inclusão não pode ser vista como algo                
imposto e sim como uma premissa onde o sujeito surdo seja parte dos contextos sociais com                
os quais vive. Onde não haja diferenças no atendimento a um surdo em sala de aula, que seja                  
comum ao ambiente escolar ter surdos e ouvintes no mesmo espaço. Mas para que isso               
aconteça devemos começar pela formação de professores, fortalecendo a mesma para que            
tenham acesso a língua de sinais e que a Libras se torne não só parte da formação inicial e                   
continuada dos profissionais da educação, mas de uso freqüente nas escola. 
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Introdução 
 

Visto que a inclusão escolar é uma realidade legal, este é o momento de              

aceitar e fazer valer essa prática, com atitudes viáveis de comprometimento e            

responsabilidade pelo processo inclusivo. Pois para que haja inclusão do aluno surdo            

é necessário mudanças no currículo, na prática do professor, porque a aprendizagem            

do surdo é diferente do aluno ouvinte, principalmente na elaboração e interpretação            

de textos. Então para o aluno surdo o eixo principal de aprendizagem é LIBRAS,              

consequentemente ele deverá saber o português para fazer parte do contexto escolar,            
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desenvolvendo assim educação bilíngue e tendo seu direito preservado a uma           

educação de qualidade. Enfim, para incluir um aluno no ensino regular, é preciso             

adaptações condizentes com sua necessidade, no caso do surdo, o foco da nossa             

discussão, é necessário o conhecimento da língua natural do mesmo, bem como a             

utilização de recursos visuais para melhorar sua aprendizagem . O aluno surdo            

depende muito de materiais visuais e da ação do professor para ampliar seu             

conhecimento, pois sendo que, a principal fonte de comunicação e expressão do            

aluno surdo é sua língua materna LIBRAS. 

Esta pesquisa foi realizada com uma aluna surda do 7º ano do Ensino             

Fundamental, de convívio familiar de ouvintes. Onde observamos a importância da           

língua de sinais para que esta menina pudesse entender o que estava sendo             

trabalhado. 

 Na escola a aluna conta com o auxílio do Intérprete Tradutor de Língua de              

Sinais. Ele é a ponte para a comunicação entre a surda e os ouvintes, mediando o                

entendimento e a compreensão dos conteúdos trabalhados na série em que           

freqüenta. Em contra turno a aluna recebe atendimento em SRMS (Sala de Recurso             

Multifuncional da Surdez), onde são trabalhadas todas as áreas defasadas para           

melhorar sua aprendizagem. A LIBRAS está presente na vida da aluna desde que             

ela iniciou sua escolaridade e permaneceu por cinco anos no Ensino Fundamental            

séries iniciais, durante esse período a escola desenvolveu um projeto de Língua de             

sinais com todos , onde a professora trabalhava LIBRAS com os alunos, uma vez por               

semana para melhorar a socialização da aluna inclusa. 

A proposta da pesquisa tem por objetivo elaborar materiais visuais para           

auxiliar a aluna na escola que está inserida, para melhorar e facilitar a compreensão              

dos conteúdos propostos.  

Desta maneira, foi possível compreender que as práticas inclusivas devem          

permitir que os alunos tenham acesso ao ensino/aprendizagem ,com recursos          

pedagógicos adequados e suficientes para atender cada especificidade e espaço          

físico de acordo com suas necessidades, no caso do aluno surdo, o que se faz               

necessário é um ambiente escolar estimulador, com recursos visuais e o           

conhecimento em LIBRAS, sendo o essencial para a aprendizagem. 

A maioria das crianças surdas chegam à escola sem nenhum conhecimento           

em língua de sinais e seus familiares também desconhecem tal língua, isso dificulta a              



aprendizagem desse aluno. Porém de um lado é bom, porque na escola o professor              

vai trabalhar de maneira adequada, com os sinais corretos em LIBRAS, sem vícios             

criados no ambiente em que eles convivem. 

O presente artigo aborda a importância da LIBRAS no contexto educacional           

para inclusão do surdo, pois, não é fácil fazer a inclusão do surdo sem o               

conhecimento em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) de todos os envolvidos           

nesse processo.  

O maior desafio relacionado à inclusão escolar é garantir o acesso e a             

permanência do aluno surdo em sala do ensino regular, visto que esse ambiente deve              

estar preparado para atender as particularidades de cada um, dando atenção especial            

no seu desenvolvimento global , não é só pensar no aspecto físico e sim no social e                 

acadêmico. 

Um dos objetivos da pesquisa é proporcionar aos profissionais do colégio o             

conhecimento em LIBRAS, para facilitar a comunicação da aluna inclusa com os            

demais. Nesse sentido partimos do pressuposto de que não existe inclusão do            

surdo se as pessoas não souberem LIBRAS, porque são necessárias condições     

que favoreçam o desenvolvimento e a integração do surdo na escola e na sociedade,              

mostrando assim que ele é capaz de se comunicar e produzir como os demais. Então,               

a responsabilidade da escola não é apenas facilitar o aprendizado, diminuindo ou            

recortando conteúdos, mas, dar condições para o aluno se desenvolver naturalmente           

com autonomia e independência no ambiente escolar e social. Bem como,           

apropriar-se do conhecimento científico.  

Com bases legais na constituição federal de 1988, a freqüência dos alunos            

com algum tipo de deficiência aumentou no ensino regular, e com isso o problema de               

escolas e professores despreparados para atendê-los. Principalmente com o aluno          

surdo, que depende da língua brasileira de sinais LIBRAS, para o ensino            

aprendizagem. Além do intérprete que é a ponte de comunicação entre o surdo e o               

ouvinte, (e por vezes esse profissional não está inserido na escola) dando            

possibilidades de comunicação entre professor e aluno  surdo. 

A maioria das escolas não apresenta as condições mínimas de comunicação            

entre a comunidade escolar e o aluno surdo, visto que se faz necessário considerar a               

língua materna do surdo que é LIBRAS, a qual ele precisa dominá-la por completo,              

para posteriormente ser trabalhado na língua portuguesa que seria para o surdo, uma             



segunda língua. 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 
 

A inclusão tanto escolar como social não é um assunto recente, porém a             

atenção merecida à pessoa com deficiência está sendo camuflada, abrindo espaço           

espontaneamente para a exclusão. 

No decorrer da história ocorreram várias mudanças, algumas benéficas e           

outras que acabam mascarando o verdadeiro sentido da inclusão, onde isso deixa            

muitas vezes o deficiente a mercê do faz de conta. 

Fonseca, ( in STOBAUS E MOSQUERA, 2004, página 45 ) nos  diz que: 
 

[...] a escola assume-se como uma instituição social anti-discriminatória, na          
qual todos os estudantes, com ou sem problemas, integrados ou          
marginalizados, são acolhidos, na qual a exclusão é igual a zero, na qual             
todos podem se considerar proprietários dum bem social e dum sentimento           
comunitário profundo que é a inclusão total de todas as crianças na escola             
independente da sua diversidade biossocial. 
 
 

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). 
 
  

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. ( MONTOAN) também contribui dizendo que: 

 
A inclusão escolar está articulada a movimentos sociais mais amplos, que            

exigem maior igualdade e mecanismos mais eqüitativos no acesso a bens e            
serviços ligados a sociedades democráticas que estão pautadas no mérito          
individual e na igualdade de oportunidades, a inclusão propõe a          
desigualdade de tratamento como forma de restituir uma igualdade que foi           
rompida por formas segregadoras de ensino especial e regular. 
A escola justa e desejável para todos não se sustenta unicamente no fato de              
os homens serem iguais e nascerem iguais. (MONTOAN,2006,p.16). 

 

A prática inclusiva do surdo no ensino regular só terá êxito se acontecerem              

mudanças na adequação e organização do trabalho pedagógico com envolvimento de           

todos e principalmente a escola oferecendo a seus pares o conhecimento em            

LIBRAS. Desse modo o aluno, além de ter garantido seus direitos, poderá            

desenvolver sua aprendizagem significativa. Visto que o verdadeiro interesse é          

atender as necessidades de todos os alunos. Segundo a autora.. 

 
A meta da inclusão é desde o inicio, não deixar ninguém fora do sistema              
escolar, que deverão adaptar-se as particularidades de todos os alunos (...) a            
medida que as práticas educacionais excludentes do passado vão dando          
espaço e oportunidades a unificação das modalidades de educação regular e           
especialmente em um sistema único de ensino caminha – se em direção a             
uma reforma educacional mais ampla em que todos os aluno começam a ter             
suas necessidades educacionais satisfeitos dentro da educação regular.(        
MONTOAN,1997,p.16). 

 

Carvalho (1997) diz que a inclusão é um ‘processo e deve ser conquistado,             

pois se faz necessário que a escola como instituição socializadora e responsável pela             

formação da criança, proporcionem o desenvolvimento do aluno em todos os           

aspectos. 

De acordo com o Portal Educação (2 de março de 2016): inclusão escolar é              

acolher todos os sujeitos que queiram estudar, sem exceção, dando-lhes          

oportunidade de acesso e permanência ao sistema de ensino. Paulon também diz            

que: 

 
“O princípio é que as escolas devem acolher a todas as crianças incluindo             
crianças com deficiências superdotadas, de rua, que trabalham, de         
população distante, nômades, pertencentes a minorias lingüísticas, etnias        
ou culturais, de outros grupos desfavorecidos ou marginalizados. Para isso          



sugere que se desenvolva uma pedagogia centrada nas relações com a           
criança, capaz de educar com sucesso a todos, atendendo as necessidades           
de cada um, considerando as diferenças existentes entre elas”. (PAULON,          
2005, p 21). 
 

Segundo Paulon, 2005 Outro fator importante para que aconteça a inclusão é            

a formação do professor que exerce função essencial para melhorar o processo de             

ensino e para saber lidar com as diferentes situações que implicam na tarefa de       

educar.  

(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 inclusiva 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.  

O processo inclusivo deve ser realizado por todos no âmbito escolar. Como            

afirma Paulon: 

 
“A formação do professor deve ser um processo contínuo que perpassa sua            
prática com alunos, a partir do trabalho transdisciplinar com uma equipe           
permanente de apoio. É fundamental considerar e valorizar o saber de todos            
os profissionais da educação no processo de inclusão. Não se trata apenas            
de incluir um aluno, mas de repensar os contornos da escola e a que tipo de                
educação estes profissionais tem se dedicado,. trata – se de desenvolver           
um processo coletivo que busque compreender os motivos pelos quais          
muitas crianças e adolescentes também não conseguem encontrar um lugar          
na escola”.( PAULON, 2005,p.24). 
 

 
Sabe-se que é um desafio trabalhar com alunos inclusos, por isso os            

profissionais devem estar sempre buscando metodologias adequadas a cada         

especificidade, levando em consideração o potencial de aprendizagem dos alunos,          

evitando comparações com o outro. Isso significa que cada um tem um jeito especial              

de aprender e a intervenção do professor é de grande relevância para o             

desenvolvimento da aprendizagem significativa num processo inclusivo que atenda a          



todos. 

 
Pois uma das dificuldades encontradas na formação dos educadores, no          
estudo de alguns fundamentos teóricos para o trabalho de alunos com           
necessidades educacionais especiais, é o amplo leque de realidades         
socioculturais existentes em nosso país. Para atender esta demanda tão          
diversa, o material dirigido à formação tem se proposto oferecer uma           
linguagem suficientemente abrangente para ser acessível a todos. Porém         
em alguns casos, se observa a excessiva simplificação dos conteúdos          
propostos, aliadas a uma superficialidade que se distância das situações          
problemáticas concretas de cada realidade. ( PAULON, 2005,p.24.) 

 
 

A inclusão no papel é muito bonita, o discurso é maravilhoso, porém na             

prática, o processo inclusivo está apenas iniciando sua caminhada e assim mesmo há             

resistência para colocá-lo na dinâmica escolar, pois é mais fácil alegar ignorância,            

transferir responsabilidade ficando isento de responsabilidade. Mas ele está presente          

no nosso dia a dia, então não podemos ignorar o fato, e sim nos comprometermos a                

dar subsídios teóricos metodológicos adequados e acessíveis ao aluno incluso. 

 

QUEM É O SURDO? 
 
 

A inclusão escolar é um processo que gradativamente vai se aprimorando de            

acordo com determinação legal e conforme a necessidade apresentada pelo aluno           

surdo, sendo a escola responsável por oferecer adaptações para auxiliar no trabalho            

desenvolvido no seu âmbito escolar. 

 
A questão da inclusão não é algo que envolve apenas a surdez, mas se              
refere a uma reflexão mais ampla da sociedade, buscando formas de melhor            
se relacionar com sujeitos de outra cultura, que falam outra língua, que            
professam outra fé religiosa, entre outros. Trata-se de um tema muito           
debatido atualmente e que busca refletir sobre formas adequadas de          
convivência, ampliando os conhecimentos sobre a realidade cultural do         
outro, sem restrição ou exigência de adaptação às regras do grupo           
majoritário. Trata-se de uma discussão sobre os modos de convivência dos           
grupos humanos nas suas diferenças que não é simples e que não se             
mostra ainda bem resolvida, seja na esfera política, religiosa, econômica ou           
educacional. (Cad. CEDES v.26 n.69 Campinas maio/ago. 2006). 

 
 

É essencial sabermos quem é o surdo para melhor trabalharmos com ele. O             

aluno surdo é aquele sujeito cujo sentido auditivo apresenta perca considerada dentro            

da escala de normalidade, sendo classificada em grau de perda leve, moderada,            

severa e profunda. Onde muitos autores como Sacks (1990), Quadro (1997) e Perlin             



(1998) destacam que não interessa o grau de perda auditiva ou a patologia que a               

originou, pois o fio invisível que tece seus laços identitários se constitui na             

comunicação e na cultura visual, simbolizados pela língua de sinais. E dessa forma             

compreender os conflitos e as tensões que constituem a história cultural dos surdos,             

requer entender os interesses e as relações de poder que estão em jogo, erro que               

perpetua o mito de que os surdos são deficientes incapazes ( Fernandes, Sueli,             

2011,p.17). 

 
Sabendo quem é o aluno surdo fica mais fácil trabalhar com ele, por isso se               

coloca muito bem que: 

 
É necessário conhecer quem são esses sujeitos, quais suas         
especificidades, pois há algumas pessoas surdas que falam e fazem leitura           
labial muito bem outras comunicam - se através de mímicas, outras por            
língua de sinais e algumas usam sinais e oralização em situações diferentes            
– são os surdos bilíngües. Por trás de cada um desses contextos, há um              
histórico sociocultural que precisa ser levantado para que se tenha a clareza            
do ponto de partida e do percurso educacional adequado a característica           
desses sujeitos. ( BRASIL, 2014,p. 29). 

 
 
CONCEITUANDO LIBRAS 
 
 

Sabe-se que a LIBRAS para ser reconhecida como a língua materna do            

deficiente auditivo fez uma grande trajetória desde a segregação até oposições de            

métodos desumanos para com o surdo, onde foram excluídos e marginalizados pela            

sociedade. 

A história da educação do surdo começa primeiro pelo oralismo, onde o surdo             

era praticamente obrigado a treinar a oralidade, sendo proibido de utilizar sinais e             

gestos para sua comunicação. Após decreto que fornece bases legais para a            

utilização da LIBRA é que o surdo passa a ter seus direitos respeitados. 

 
A língua foi oficializada no Brasil pela Lei Federal nº 10.436 de 24 de abril de                
2002 e regulamentado pelo decreto Federal nº 5.626 de 22 de dezembro de             
2005. Essa lei trouxe avanços para a cidadania bilíngüe das pessoas           
surdas, visto que amplia os domínios da língua de sinais para diferentes            
segmentos sociais. Torna-la componente curricular obrigatório nos cursos        
de formação de professores, em nível médio e superior e de fonoaudiologia            
é o mais importante, pois preparam o futuro educador para a reflexão sobre             
formas alternativas de comunicação e de interação como requisito de          
acesso aos conteúdos acadêmicos no Brasil os estudos (1980). 

 
 



Sabe-se que, surdo é o sujeito com perca auditiva, é necessário que            

saibamos também o que é LIBRAS. 

A LIBRAS é língua brasileira de sinais utilizada para comunicação com o             

surdo, sendo esta vista como língua materna do mesmo. De acordo com Fernandes 

 
“A Libras é a sigla utilizada para designar a língua brasileira de sinais, já que               
cada país tem sua própria língua, que expressa os elementos culturais           
daquela comunidade de surdos. É utilizado pela comunidade surdas         
brasileiras, principalmente dos centros urbanos pois muitas vezes os surdos          
que vivem em localidades distintas e em zonas rurais acabam por           
desconhece-la e, assim, acabam por desenvolver um sistema gestual         
próprio de comunicação, restrito as situações e as vivencias cotidianas. Há,           
também, alguns surdos que vivem nas grandes cidades que desconhecem a           
língua de sinais por inúmeros fatores ou não aceitação pela família, a falta             
de contato com outros surdos que utilizam a opção tecnológica da
escola em que foi educado entre outros aspectos”(   
FERNANDES, 2011,p.82) 

. 
 

A língua de sinais é materna do surdo, porém ela não é universal, sofre              

variações de acordo com cada cultura. A língua de sinais possui estruturas            

gramaticais próprias, sendo ela composta por níveis linguísticos, o fonológico,          

morfológico, semântico e o sintático. E o que diferencia a língua de sinais das demais               

línguas é percepção viso espacial, que, para ela ser compreendida, depende da            

habilidade das mãos e da percepção visual para execução dos movimentos com            

precisão. É através deles que será feito á comunicação entre ouvintes e surdos. De              

acordo com essa autora LIBRAS é : 

 
“A LIBRAS é uma língua” de modalidade visual espacial que diferentemente           
das línguas orais auditivas, utilizam-se da visão para sua apropriação e de            
elementos corporais e faciais e organizados em movimentos no espaço para           
constituir unidades de sentido as palavras ou, como se referem os surdos,            
os sinais. 
Os sinais podem representar qualquer dado da realidade social, não se           
reduzindo a um simples sistema de gestos naturais, ou mímicas como           
pensa a maioria das pessoas. Aliás, esse é o principal mito em relação á              
língua de sinais, pois por utilizar as mãos e o corpo na comunicação,             
costuma-se compará-la á linguagem gestual, contextual e restrita a         
referentes concretos, palpáveis, transparentes que tem seu significado        
facilmente apreendido por que os observa”. ( FERNANDES,2011,p.82). 

 
 

Para que haja realmente uma comunicação clara, é preciso que os sinais            

sejam realizados de maneira adequada, representado pelo movimento da mão e a            

expressão facial que retrata, dando sentido a palavra exposta. Sendo necessário para            

realização do sinal, a configuração, a forma, a locação, o movimento, orientação e             



direcionamento da mão e demais expressões faciais e corporais que o sinal exige. 

Além do conhecimento em LIBRAS para o processo inclusivo, é muito           

importante a participação da família para que o surdo tenha sucesso na escola, pois              

ela é à base legal e moral da vida escolar do aluno, pois é o primeiro grupo ao qual                   

ele pertence em seguida, religião, vizinhança, escola, entre outros e com tudo isso a              

ação inclusiva de fazer parte e interagir com esses grupos. Fernandes considera: 

 
A participação dos pais, por meio do estabelecimento de uma relação de            
confiança mútua com os filhos surdos, contribui para a elevação da auto            
estima destes, bem como para que não se sintam diferentes, rejeitados ou            
incapazes ao ingresso em uma escola e iniciarem os primeiros contatos com            
leitura e a escrita” ( FERNANDES,2011,p.96). 
 

 
Para que a inclusão se concretize é fundamental o conhecimento em LIBRAS            

por todas as pessoas que fazem parte desse processo para facilitar a comunicação             

entre ambos, porém o professor não é obrigado a dominar a língua de sinais, essa               

tarefa compete ao intérprete, que faz a conexão. Mas como podemos pensar em             

inclusão do surdo sem saber LIBRAS? 

 
É até positivo que o professor de uma criança surda não saiba libras, porque              
ela tem que entender a língua portuguesa escrita. Ter noção de libras facilita             
a comunicação, mas não é essencial para a aula. 
Uma criança surda aprende com o especialista em libras e leitura labial.            
Para ser alfabetizada em língua portuguesa para surdos conhecida como          
L2. a inclusão não admite qualquer tipo de discriminação. ( REVISTA NOVA            
ESCOLA, Entrevista MONTOAN, maio , 2005) 
 

 

Sabe-se que para o processo de inclusão escolar acontecer é preciso que            

haja uma transformação no sistema de ensino que venha beneficiar toda e qualquer             

pessoa, com escola adaptada, pessoal preparado para trabalhar, material acessível          

ao aluno, melhorar e colocar em prática as leis existentes, garantindo ensino digno e              

de qualidade a todos. 

 
“Portanto as mudanças são fundamentais para inclusão, mas exige esforço          
de todos possibilitando que a escola possa ser vista como um ambiente de             
construção de conhecimento, deixando de existir a discriminação de idade e           
capacidade. Para isso, a educação deverá ter um caráter amplo e complexo,            
favorecendo a construção ao longo da vida, e todo aluno, independente das            
dificuldades, poderá beneficiar-se dos programas educacionais, desde que        
sejam dadas as oportunidades adequadas para o desenvolvimento de suas          
potencialidades. Isso exige do professor uma mudança de postura além da           
redefinição de papéis que possa assim favorecer o processo de inclusão”.(           
LACERDA , 2006.caderno cedes, v.26.n69). 
 



 
PROCESSO ESCOLAR DO ALUNO INCLUSO 
 

Para contemplar essa diversidade, basta colocar em prática o que já existe e             

aceitar que os alunos com algum tipo de deficiência estão presentes no dia a dia e a                 

escola tem por responsabilidade, oferecer um ambiente propício ao ensino          

aprendizagem levando em consideração o processo inclusivo. A aluna inclusa, sujeito           

da nossa pesquisa, conta com a professora de apoio, mas só isso não basta para               

dizermos que há inclusão, nesse caso o conhecimento em língua de sinais é             

fundamental para que haja sucesso na aprendizagem dessa aluna e acessibilidade           

aos conteúdos propostos pela escola. 

 
Para que a inclusão seja uma realidade, será necessário rever uma série de             
barreiras, além da política e práticas pedagógicas e dos processos de           
avaliação. É necessário conhecer o desenvolvimento humano e suas         
relações com o processo de ensino aprendizagem, levando em conta como           
se dá este processo para cada aluno. Devemos utilizar novas tecnologias e            
Investir em capacitação, atualização, sensibilização, envolvendo toda       
comunidade escolar. Focar na formação profissional do professor, que é          
relevante, para aprofundar as discussões teóricas práticas, proporcionando        
subsídios com vistas à melhoria do processo ensino aprendizagem.         
Assessorar o professor para resolução de problemas no cotidiano na sala de            
aula, criando alternativas que possam beneficiar todos os alunos. Utilizar          
currículos e metodologias flexíveis, levando em conta a singularidade de          
cada aluno, respeitando seus interesses, suas idéias e desafios para novas           
situações. Investir na proposta de diversificação de conteúdos e práticas          
que possam melhorar as relações entre professor e alunos. Avaliar de forma            
continuada e permanente, dando ênfase na qualidade do conhecimento e          
não na quantidade, oportunizando a criatividade, a cooperação e a          
participação. ( LACERDA, 2006, caderno cedes, v26.n.69 ). 

 
 

Visto que a língua brasileira de sinais é essencial para a realização do             

processo inclusivo, então, cabe a nós resgatar, fortalecer e disponibilizar recursos           

pedagógicos para a aluna, garantindo a ela usufruir dos conteúdos.  

curriculares propostos, com autonomia e liberdade de expressão. 

 
A inclusão escolar é vista como um processo dinâmico e gradual que pode             
tomar formas diversas a depender das necessidades dos alunos, já que se            
pressupõe que essa integração /inclusão possibilite, por exemplo, a         
construção de processos lingüísticos adequados, de aprendizado de        
conteúdos acadêmicos e de uso social da leitura e da escrita, sendo o             
professor responsável por mediar e incentivar a construção do         
conhecimento através da interação com ele e com os colegas. 
( Cad.Cedes, Campinas,vol 26,n.69,p.167,maio/ago.2006). 

 

O processo educacional inclusivo é um longo caminho a ser percorrido, mas            



com conhecimento, habilidade e boa vontade, é possível colocá-lo em prática,           

garantindo o direito de educação para todos. 

 
Implementação da produção pedagógica - Atividade desenvolvida 
 

A inclusão dos alunos surdos no ensino regular tem criado conflitos aos            

envolvidos nesse processo. Que apesar de muitas discussões, não perceberam ainda           

que para a inclusão do aluno surdo basta adaptações curriculares, intérprete,           

materiais visuais em sinais e principalmente investir na Língua Brasileira de Sinais e             

isso não custa muito, basta ter boa vontade e atitude para conhecer e aprender a               

praticar LIBRAS. 

Também será utilizado com a aluna o alfabeto manual, este é um recurso             

utilizado pelo surdo para nomes que não tem sinais em LIBRAS. Através das mãos o               

surdo representa as letras do alfabeto português. 

Iniciando as atividades foram revistos os sinais do alfabeto manual fazendo           

uso e manuseio dele, confeccionando material em cartela com a letra, o desenho e a               

escrita no português para expor no Colégio na sala que a aluna freqüenta. Tendo por               

objetivo para a aluna relembrar o alfabeto manual e aos professores tomarem            

conhecimento ficando ao alcance da visualização de todos para melhorar a           

aprendizagem da aluna. 

O alfabeto manual é o primeiro contato com sinais que o surdo tem para sua               

alfabetização. Porém, depois é pouco utilizado, pois fica complicado para o surdo            

descrever alguma coisa utilizando só as letras. 

Com fotos de sua mão fez a seqüência do alfabeto manual, relacionando a             

letra no português e o desenho correspondente a ela. Após a produção do material              

com os sinais, eles serão apresentados aos alunos do Colégio em LIBRAS. Cada             

aluno representará seu nome com o alfabeto manual. 

Em todos os encontros foram produzidos materiais visuais do cotidiano          

escolar do surdo diferenciando-os de acordo com cada assunto citado, sendo eles:  

Alfabeto manual realizando atividades acadêmicas com o mesmo. 

 



       

     

     

     



     

      

     

     



 

 

Produção de palavras para elaborar frases com ela; 

 
Construção de materiais visuais para referenciar os pontos principais do          

cotidiano escolar da aluna, como: sala, direção, carteira, mesa, quadro, parede,           

armário, porta, biblioteca, banheiro, água, refeitório, quadra, mapa, margem, caneta          

lápis, régua, borracha, bebedouro. Após conclusão dos objetos citado pela aluna,           

também será apresentado aos alunos em LIBRAS ficando cada objeto com seu sinal.             

Identificando e nomeando-os. 

Alguns sinais de materiais escolares citados. 

       

        

  

 

  

 

  

  



Nomear a função de cada pessoa que trabalha na escola em sinais:            

pedagogo, diretor, professor, português, matemática, geografia, inglês, história, arte,         

ensino religioso, ciências, educação física, secretário, operacional, bibliotecária,        

intérprete, aluno, pai, mãe. Entre outros. Depois de produzido o material foi            

compartilhado com os demais. 

Trabalhar saudação, sendo produzido materiais para a aluna inclusa         

demonstrar seu comportamento, utilizando a língua de sinais de modo que todos            

possam desenvolver a linguagem expressiva e receptiva em LIBRAS. O objetivo é ter             

uma relação de amizade e cordialidade com o ouvinte., fazendo parte desse processo             

socialização. 

 

 

          

           Bom dia                        Boa tarde                    Boa noite 

 

               

Obrigada            Oi                  Favor             Licença 

  

 

 

Além das atividades de português, não podemos esquecer dos numerais em            

língua de sinais, também é muito importante para o aluno surdo desenvolver cálculos             

matemáticos, esse contato com os principais, é que dão origem aos outros. Também             

trabalhar com jogo dos sinais. Em seqüência do trabalho realizado com a aluna, levar              

para a sala de aula para  compartilhar com os demais.  



 

              1                                2                                   3  

  

4             5      6  

  

7             8      9  

                                    

0 

 

Trabalho realizado  na SRMS. 

      



 

       

 

 

 

       

 

Finalizando as atividades, realizou-se apresentação e exposição do material         

construído pela aluna em Língua de sinais. Com o objetivo de disseminar LIBRAS             

para a comunidade escolar. 

           

 



           

 

 

Realizamos oito encontros de 4 horas cada um, sendo estes destinados a            

produção de materiais, realização de atividades, demonstração em LIBRAS (Língua          

Brasileira de Sinais ). 

A produção de materiais com o alfabeto manual e em Libras, servirá de             

orientações didático-pedagógico aos professores, alunos, todos que fazem parte do          

cotidiano escolar da aluna surda, tendo como referência mostrar a importância de            

conhecer a língua utilizada pelo surdo, que é primordial para o desenvolvimento da             

aprendizagem e para que isso realmente aconteça é necessário o conhecimento,           

habilidade e atitude de fazer a inclusão acontecer, pois não há processo inclusivo do              

surdo sem o conhecimento em língua de sinais . A produção de materiais visuais e a                

prática em LIBRAS é muito importante para a comunicação, devendo sempre haver a             

interação da Língua Portuguesa para a escrita. Destacando a importância da Língua            

de Sinais para o processo da aprendizagem e inclusão escolar do surdo. O trabalho              

da produção dos recursos visuais realizou-se na SRMS, sendo exposto e           

compartilhado no ensino regular onde a aluna estuda. 

Todo trabalho desenvolvido teve como referencial teórico metodológico a         

pesquisa bibliográfica sobre a importância da LIBRAS, para inclusão escolar do surdo            

e a prática em Língua de Sinais da aluna surda, da intérprete e da professora da                

SRMS e professora PDE para conclusão e sucesso do mesmo. 

 

 

Resultados 
 

O projeto de intervenção pedagógica do PDE foi implementado no período de            



fevereiro a junho de 2017, com uma aluna surda matriculada no 7º ano do Ensino               

Fundamental no Município de Rebouças que frequenta o contra turno na Sala de             

Recurso Multifuncional da Surdez. 

O trabalho realizado iniciou com o alfabeto manual dando sequência na           

construção de palavras com sinais visuais e desenho representando o objeto de sua             

escolha. 

Para demonstrar a importância da LIBRAS para a escola a qual a aluna             

frequenta, após a produção do material feito por ela , o mesmo foi exposto para os                

colegas da sala e demais do Colégio . 

 O principal motivo pelo qual foi dada importância para o assunto em foco é a               

dificuldade visível que a aluna apresenta nas atividades acadêmicas e queixas dos            

professores com relação à aprendizagem. 

Devido à citação feita à professora de sala de recurso sugeriu atividades que             

podem auxiliar a aluna inclusa no contexto educacional melhorando e ampliando sua            

aprendizagem, ressaltando a importância da LIBRAS para a inclusão com sucesso da            

mesma. 

As atividades propostas, servirão de orientações didático pedagógico aos         

professores, alunos, todos que fazem parte do cotidiano escolar da aluna surda, tendo             

como referência mostrar a importância de conhecer a língua utilizada pelo surdo, que             

é primordial para o desenvolvimento da aprendizagem desse aluno e para que isso             

realmente aconteça é necessário o conhecimento , habilidade e atitude de fazer a             

inclusão acontecer, pois não há processo inclusivo do surdo sem o conhecimento em             

língua de sinais . 

Essa produção de materiais visuais realizada e apresentada pela aluna, aos           

alunos e aos professores, foi muito importante para ela sentir-se parte integrante            

desse ambiente, sendo capaz de frequentar o ambiente escolar com autonomia. Em            

cada encontro foi destacada a importância da Língua de Sinais para o processo da              

aprendizagem e inclusão escolar do surdo. O trabalho da produção dos recursos            

visuais realizado na SRMS com a aluna inclusa, foi exposto e compartilhado no             

ensino regular onde ela estuda, sendo bem aceito pelos demais. 

A aluna surda conta com intérprete em sala de aula e recebe atendimento em              

contra turno SRMS, mas só isso não basta, para que haja realmente sua inclusão,              

pois, é primordial o conhecimento em LIBRAS dos envolvidos nesse processo. Por            



isso foi oferecido aos professores que trabalham com a aluna surda o conhecimento             

básico em Libras para auxiliar no desenvolvimento dos conteúdos propostos. 

Esse trabalho de orientação aos professores e os alunos melhorou e facilitou            

a comunicação com a aluna surda, onde foram utilizados recursos acessíveis e            

adequados conforme a série que a aluna frequenta, recurso estes que foram            

aproveitados para o trabalho continuar. 

Pode-se dizer que durante a realização da prática desenvolvida houve o           

interesse das pessoas envolvidas em conhecer a língua de sinais, demonstrado no            

envolvimento da dinâmica.  

Outra atividade de grande relevância é o Grupo de Trabalho em Rede (GTR)             

para a formação continuada do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE)          

onde, o professor da rede pública estadual do Paraná participa desse processo            

contribuindo para o desenvolvimento da pesquisa, melhorando e ampliando seu          

conhecimento na prática educativa, ajudando os alunos a terem êxito nas atividades            

acadêmicas, adequando e adaptando recursos de acordo com as necessidades e           

valorizando o potencial de aprendizagem de cada um. 

Essa atividade é oferecida a distância oportunizando aos professores,         

trocarem diversas experiências e aprofundarem seus conhecimentos sobre a         

importância da LIBRAS para construção do processo inclusivo, destacando que a           

LIBRAS é língua materna do surdo, sendo esta, instrumento fundamental para o            

desenvolvimento dos conteúdos propostos, principalmente para comunicação e        

interação com seu meio social e escolar. 

Percebeu–se que o papel do intérprete é importante para a disseminação da            

Língua Brasileira de Sinais e facilita a compreensão e assimilação das atividades            

desenvolvidas, visto que este realiza um encontro semanal para trabalhar com           

professores e alunos da escola, estudando e praticando sinais que fazem parte do             

contexto escolar. Nessa perspectiva o trabalho com o surdo deve fundamentar –se            

primeiramente em LIBRAS e a avaliação deve ser pensada com muita cautela,            

seguindo critérios de adaptação pelos professores do ensino regular os quais sejam            

respeitados seus direitos, destacando que a LIBRAS é sua língua materna, então para             

a avaliação do surdo deve prevalecer instrumentos condizentes com suas          

necessidades e especificidades . 

 
Considerações finais 



 
Após estudo, análise e reflexão sobre a importância da LIBRAS para inclusão            

escolar do surdo, ficou evidente que para ele sentir –se parte desse grupo,             

participando ativamente das atividades propostas, é necessário o conhecimento em          

Língua de Sinais por todos que fazem parte desse convívio escolar. Caso contrário, a              

interação do surdo vai se limitar só com o intérprete, e o mesmo nem sempre está                

presente para fazer a mediação entre o surdo e o ouvinte. 

Fica claro que, a língua brasileira de sinais LIBRAS, é a principal ferramenta             

para que haja a inclusão com responsabilidade e comprometimento, com o intérprete            

e outras ações educacionais necessárias para práticas inclusivas, não apenas no           

ambiente escolar, em todos os lugares onde há presença de surdos. 

A partir do momento em que o aluno surdo aprende a se comunicar com              

clareza, deve praticar LIBRAS de modo adequado, pois ela é fundamental para            

aprimorar e melhorar seu conhecimento. Para que a inclusão do surdo realmente  

se concretize é preciso conhecimento e habilidade em LIBRAS, intérprete quando           

necessário, práticas pedagógicas adequadas, fazendo valer o que se compromete à           

política pública para com essa clientela, cada um fazendo o que lhe compete, num              

contexto legal e moral, com o envolvimento de todos, só assim podemos dizer que a               

educação inclusiva está acontecendo. 

 

A tarefa é criar espaços educacionais onde a diferença esteja presente,           
onde se possa aprender com o outro, sem que aspectos fundamentais do            
desenvolvimento de qualquer dos sujeitos sejam prejudicados. A escola,         
para além dos conteúdos acadêmicos, tem espaço para atividades... nas          
quais poderiam conviver crianças com diferentes necessidades, desde que         
as atividades fossem preparadas e pensadas para isso. Não se trata de            
inserir a criança surda nas atividades propostas para ouvintes, mas de           
pensar atividades que possam ser integradoras e significativas para surdos          
e ouvintes. ( LACERDA, 2006 , Cad. Cedes p.183). 
 

Desse modo, em concordância dizemos que a inclusão aconteceria de          

maneira natural sem preconceito e exclusividade para um determinado grupo,          

podendo assim ser vista como educação para todos.  
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