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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a inclusão educacional da criança 
surda na educação infantil e sobre os processos que permeiam esta inclusão. Dessa forma, 
o estudo analisará alguns dos aspectos envolvidos na problemática que abrange esse 
processo educacional na inclusão da criança surda em classe regular, procurando-se 
responder questões como: a postura da família em relação à condição da criança; quais os 
obstáculos encontrados pelo sujeito surdo ao ingressarem na escola regular; como oferecer 
a essa clientela oportunidade de desenvolvimento e promover seu crescimento em todos os 
aspectos. Portanto, as políticas públicas para esta clientela apresentam-se não mais com 
caráter assistencialista, mas voltada para o desenvolvimento integral da pessoa com 
deficiência.   
Palavras chave: Criança. Educação infantil. Inclusão. Surdez. 
 
 
ABSTRACT 
Présent travail a comme objectif refléter sur l'inclusion scolaire de l'enfant sourd dans 
l'éducation infantile et sur les processus que permeiam cette inclusion. De cette forme, 
l'étude il analysera certains des aspects impliqués dans la problématique qui inclut ce 
processus scolaire dans l'inclusion de l'enfant sourd classe régulière, en se cherchant à 
répondre à des questions comme : la position de la famille concernant la condition de 
l'enfant ; lequel les obstacles trouvés par le sujet sourd entrer à école régulière ; comment 
offrir à cette clientèle occasion de développement et promouvoir sa croissance dans tous 
les aspects. Donc, les politiques publiques pour cette clientèle se présentent pas plus avec 
caractère assistencialista, mais tournée pour le développement intégral de la personne avec 
insuffisance.  
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1.  INTRODUÇÃO 
 

Neste estudo será enfatizada a inclusão da criança surda na Educação Infantil. 

Atualmente, ainda existe uma grande dificuldade de inclusão deste público a sociedade. 

Muitos sofrem discriminações pelo simples fato de serem consideradas diferentes. 

Devolver a eles a condição de exercer a cidadania, proporcionando-lhes bem estar e 

integração no meio em que vivem, é uma das prioridades a serem conquistadas 

principalmente pelos educadores. 

 

 

É freqüente a falta de conhecimento do educador quando se trata do 

desenvolvimento da criança com alguma deficiência. O presente artigo tem por objetivo 

refletir sobre o real sentido da inclusão como também questionar como a escola deve se 

preparar para a inclusão da criança surda. Além de analisar a importância da participação 

da família e da sociedade na inclusão do sujeito surdo, no convívio com as crianças 

ouvintes e quanto ao conhecimento de sua capacidade de aprender e de se relacionar 

dentro deste contexto. 

Mesmo com a existência das leis que amparam a inclusão escolar da criança surda, 

observa-se que o atendimento a este público ainda é desafiador, pois, requer do educador e 

de todos os que fazem parte da instituição, conhecimento e entendimento do seu processo 

de desenvolvimento. 

A escola tem como objetivo trabalhar o desenvolvimento integral de todas as 

crianças, e em especial da criança surda promovendo seu crescimento em todos os 

aspectos. “As escolas de qualidade são necessariamente abertas às diferenças e, 

consequentemente, para todas as crianças. São escolas em que todos os alunos se sentem 

respeitados e reconhecidos nas suas diferenças.” (MANTOAN, 2001, p.51). 

É necessário que as escolas se reorganizem, pois, a inclusão não consiste somente 

na permanência física dos alunos, na verdade é preciso rever concepções, paradigmas e 

valorização nesta ampla diversidade, esta necessita definir sua responsabilidade criando 

espaços de inclusão dessa forma a inclusão não direciona o aluno surdo a se moldar a 

escola, mas a escola deve ser disponibilizada com condições adequadas a atender alunos 

surdos, de modo que nenhum aluno surdo fique sem o apoio adicional exigido pela 

Declaração de Salamanca, onde determina que “as crianças com necessidades educacionais 
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especiais devem receber todo apoio adicional necessário para garantir uma educação eficaz 

(§ 8).   

Incluir um aluno surdo na rede regular de ensino implica em disponibilizar a 

criança condições sociais de interagir com ouvintes, sendo exploradas sem limitações suas 

condições sócio cognitivas para o acesso aos bens culturais, no qual  o currículo deve ser 

preparado, utilizando metodologias que atenda particularmente crianças com surdez, 

respeitando suas peculiaridades. 

Para tal pressupõe acompanhamento sistemático onde deva considerar uma 

formação contínua aos profissionais para realizar o atendimento as estas crianças. Portanto, 

as escolas precisam eliminar atitudes preconceituosas, adequar seu currículo, preparar os 

alunos e familiares e capacitar continuamente todos os profissionais que atuam na escola, 

procurando sanar uma prática de desconhecimento da surdez e do seu portador, por parte 

tanto dos professores e da comunidade escolar em geral, que ao invés de contribuir 

dificulta ainda mais a permanência e a sistematização da vida acadêmica da criança surda. 

Já que a inclusão é encaminhada na perspectiva de inserir o aluno na escola, estas 

escolas devem possibilitar o acesso de todas as crianças aos meios regulares de ensino sem 

que haja barreiras de participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem.  

A educação inclusiva de surdos se apresenta aos educadores em geral, formadores e 

responsáveis pelo sistema de ensino, um processo conturbado e conflituoso, pois 

vivenciamos atualmente em um espaço pequeno de tempo, com rápidas mudanças radicais 

e rigorosas, o que é mais uma das contribuições para engessar o processo efetivo de 

inclusão nas escolas do país. 

Assim, tem-se como objetivo apresentar questões reflexivas para a análise de 

questões como: Estão realmente os alunos surdos verdadeiramente inclusos e integrados na 

sala de aula? 

Os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa foram postos de forma 

dissertativa com a utilização de subsídios retirados de inúmeros autores que tratam dos 

temas mencionados, fontes oficiais, jornais e revistas. Logo, a partir da organização do 

tema, da construção do desenvolvimento, as informações coletadas foram agrupadas em 

dois grupos: primeiro, buscou-se quantificar e qualificar as referidas informações formais e 

informais num texto qualitativo distribuído no corpo deste trabalho. Segundo, a 

distribuição dos conteúdos qualitativos seguiu uma lógica em que o roteiro proposto foi 

realizado a partir de algumas considerações do ponto de vista técnico. 
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2.  A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

No decorrer da história da humanidade, as pessoas com deficiência eram 

abandonadas, perseguidas e eliminadas de diversas formas devido as suas condições 

atípicas. 

Com as pesquisas e a evolução da ciência foram acontecendo mudanças e 

amenizando o sofrimento destas pessoas. Inúmeros pesquisadores perceberam as 

possibilidades existentes na integração e participação dos sujeitos com deficiência no 

campo escolar. Além disso, viram que eles apresentavam condições de se expressarem 

com adaptações necessárias e viáveis para sua aprendizagem. 

Diante da busca pela inclusão da pessoa com deficiência em meio à sociedade e, 

principalmente na educação, aconteceram intervenções políticas internacionais, em 

especial, a Conferência de Jomtien em 1990 e mais tarde a Conferência de Salamanca em 

1994. 

A Conferência Mundial sobre Educação para Todos de Jomtien, na Tailândia 

recomenda especial atenção às necessidades básicas de aprendizagem das pessoas com 

deficiência e a adoção de medidas para assegurar igualdade de acesso à educação como 

parte integrante do sistema educacional. Este foi o grande motim que trouxe fortalecimento 

a proposta de Educação Inclusiva no mundo. 

Em 1994, na Espanha acontece a Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade (Salamanca), e este documento defende a 

inclusão, dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas de acolher todas as crianças, 

independentemente de suas condições pessoais. 

 

 

A tendência da política social durante as duas últimas décadas foi a de fomentar a 
integração e a participação e de lutar contra a exclusão. A integração e a 
participação fazem parte essencial da dignidade humana e do gozo e exercício dos 
direitos humanos. No campo da educação, essa situação se reflete no 
desenvolvimento de estratégias que possibilitem uma autêntica igualdade de 
oportunidades. ( BRASIL, 1994, p. 23). 
 
 

Tendo em vistas as discussões ocorridas em Salamanca, pode-se levar em 

consideração que é de fundamental importância a inclusão da pessoa com deficiência na 

educação, porque seu convívio e aprendizagem com outras pessoas lhe trarão benefícios e 

crescimento, no espaço escolar e social. Inclusão quer dizer reestruturação da instituição, 
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que receberá o aluno com deficiência ou com necessidades especiais, tornando-se capaz de 

dar respostas às necessidades de todos os seus alunos, como também responsabilidade dos 

governantes. 

Para que ocorra uma inclusão digna da criança surda na Educação Infantil é 

imprescindível que se tenha esta criança dentro do âmbito escolar infantil, ou seja, que ela 

realmente participe de todo o processo que ocorrerá neste espaço, também é importante a 

capacitação dos educadores em língua de sinais. As escolas precisam ter um programa que 

atenda as necessidades do sujeito surdo. No entanto, é necessário que a escola alcance 

todos os parâmetros fundamentais para o desenvolvimento destas crianças, procurando 

oferecer um ensino diversificado, especializado a cada aluno e não apenas, se ter educação 

especial para o aluno com deficiência. Afinal de contas, todos somos diferentes, temos 

nossas dificuldades, necessitamos mais de apoio em um determinado contexto. 

É mister ressaltar, que para que haja a inclusão, é de fundamental importância rever 

concepções e paradigmas, respeitando e valorizando as diferenças desses alunos. A 

diferença é um fator importante para o desenvolvimento do ser humano e ele é mais 

efetivo quando se tem a oportunidade de trocar experiências com pares em níveis de 

desenvolvimento diferentes, criando novos desafios e contribuindo para que os indivíduos 

avancem com suas diferenças. 

Com isso, no processo de inclusão a criança surda não pode ser vista somente por 

suas dificuldades e limitações. Ela deve ser vista na sua dimensão humana, como um ser 

com potencialidades e desafios a vencer, de forma que os laços afetivos não sejam 

quebrados. 

 

 

3.  EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Analisando o percurso histórico das políticas públicas, nota-se o quanto o caráter 

das ações destinadas às crianças foi mudando ao longo do tempo. Estas mudanças 

estiveram estritamente ligadas à concepção de criança e de infância de cada época e a seu 

contexto sócio econômico e cultural. Há muitos anos vem se discutindo sobre a concepção 

de infância e estes anos são considerados importantes para a construção social de tal 

concepção. Essa construção vem sendo alimentada por debates e pesquisas realizadas por 

diferentes áreas do conhecimento. 
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No Brasil Escravista, a criança era vista como adultos em miniatura, servindo 

inclusive a escravidão. “Dos seis aos doze anos ela aparece desempenhando alguma 

atividade” (Faria, 1997, p. 15). 

Com a Revolução Industrial e consolidação da Sociedade Capitalista, ela passa a 

ser vista como alguém que precisa ser cuidada, escolarizada e preparada para o futuro. É 

vista, pois como um ser fraco e incompleto, um “vir a ser”. 

Nos últimos anos, em decorrência dos estudos realizados por diferentes áreas do 

conhecimento, a criança é vista em sua singularidade, e não mais em oposição ao universo 

adulto. São vistas como atores sociais plenos, inseridas em uma sociedade marcada por 

contradições. 

As primeiras iniciativas de atendimento a criança no Brasil se deram no âmbito da 

iniciativa privada, no período precedente a Proclamação da República, observam-se 

iniciativas isoladas de proteção a infância, muitas delas orientadas ao combate as altas 

taxas de mortalidade infantil da época, com a criação de entidades de amparo. 

Segundo Bobbio, “os direitos humanos são coisas desejáveis, isto é, fins que 

merecem ser perseguidos, e que, apesar de sua desejabilidade, não foram ainda todos eles 

(por toda a parte e em igual medida) reconhecidos.” (PROINFANTIL, Mód. I Unid. 6, 

2005, p.11). Com isso, os direitos humanos são produtos da civilização, portanto refletem 

o momento histórico em que são estabelecidas podendo ser ampliados e até mesmo 

transformados. 

É nesse sentido que vale enfatizar alguns aspectos legislativos referentes à 

Educação Infantil, que orientam as políticas de atendimento em relação à educação da 

criança de 0 a 6 anos. 

A Constituição de 1988 tem seu grande avanço no campo dos direitos humanos 

referindo-se a direitos específicos das crianças considerando sua educação um direito da 

família e um dever do Estado. A Lei Maior, inciso IV do Artigo 208, inclui as creches e 

pré-escolas, que antes eram consideradas instituições da Assistência Social, no capítulo da 

Educação. Dessa forma, torna-se explicita a necessidade de atrelar a educação às ações de 

cuidado. 

As legislações complementares produzidas nos primeiros anos da década de 

90(Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 7769/1990; Lei Orgânica de Assistência 

Social nº 8.742/1993 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei nº 

9394/1996) reiteram esse direito da criança a educação.  
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A Educação Infantil “tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança 

até 6 anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade.” ( ART.29 da LDB). Partindo deste 

princípio a Política Nacional de Educação Infantil determina como diretrizes duas funções 

indispensáveis, como cuidar e educar. 

Vê-se, pois, que a criança é considerada um sujeito que precisa de espaços para seu 

desenvolvimento pleno, que estimulem o seu interesse pelo mundo e promovam a 

ampliação de suas vivências. Esta educação, conforme Art. 30 da LDB será oferecida em 

creches (0 a 3 anos) e pré escolas(4 a 6 anos). 

A criança muitas das vezes é vista de forma complexa, por ainda não ser um adulto 

completo, ou ainda um adulto em miniatura, mas na verdade é um ser humano único que 

se encontra em processo de desenvolvimento. Esse processo conta com o crescimento 

físico e o seu desenvolvimento intelectual, estas duas situações estão em constante 

transformação e um depende do outro. 

Atualmente, sabe-se que embora cada criança tenha seu próprio ritmo de 

desenvolvimento, todas crescem e se desenvolvem nos aspectos físicos, motores, 

psicomotores, emocionais, cognitivos exigindo, por direito público contar com pessoas que 

se utilizem de teorias e práticas que permitam estimular-lhes o progresso, para o nível de 

desenvolvimento adiante.  

E com a criança surda não é diferente, pois, observa-se que o desenvolvimento 

integral diz respeito à criança em sua totalidade, sem que se possam estabelecer categorias 

entre elas, então no atendimento de alunos surdos, ao passo que, erradamente, tem se 

buscado apenas desenvolver a socialização e a motricidade, em vez de se trabalhar para o 

desenvolvimento de todas as suas potencialidades, é necessário ir em busca do 

conhecimento, de qualificação profissional para um melhor desenvolvimento da criança 

surda; e, este trabalho tem que ser realizado por toda a comunidade escolar, não apenas um 

trabalho individual sendo apenas de responsabilidade do educador que se encontra com 

este aluno incluso em sua sala de aula, pois, inclusão se trabalha no coletivo em equipe. 

Ressalta-se que por mais que a criança dependa de um adulto para sobreviver, é 

preciso compreender que a mesma é um ser capaz de interagir e se relacionar com o meio 

natural, cultural e social. 

Assim, o desempenho que uma criança tem depende muito do convívio com outras 

crianças e da ampliação de possibilidades interativas que a rodeia. No entanto, para que a 

criança surda tenha um bom desempenho, o educador necessita ao menos buscar conhecer 
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um pouco do seu mundo, da sua cultura para que possa repassar aos seus alunos e eles 

compartilharem as experiências e com isso as crianças já crescerão respeitando as 

diversidades existentes.  

Uma criança surda necessita do apoio de todos que a rodeia, principalmente do 

apoio familiar, na verdade a família deve procurar meios de comunicação com essa criança 

e o caminho certo é a participação em instituições que ofereçam condições de usar a 

LIBRAS como o meio mais viável de comunicação com esta criança, visto que o primeiro 

contato da criança é no seio familiar, principalmente a presença materna que tem um poder 

manipulador para orientar a criança.  

Os pais devem buscar esclarecimentos no que diz respeito ao grau de surdez da 

criança, saber quais atitudes deverão tomar para que desde cedo, a criança receba o 

atendimento necessário ao seu desenvolvimento.  

 

 

(...) a participação da família é de suma importância no movimento da inclusão. 
Seja de forma individualizada ou por meio de organizações, é imprescindível a 
sua participação para que a continuidade histórica da luta por sociedades mais 
justas, para seus filhos seja garantida. É imprescindível que elas, as famílias, 
busquem conhecer, participar, dando o exemplo de cidadania, e servir, assim, 
como mais um veículo por meio do qual seus filhos possam aprender para ser. 
(SANTOS, 1999, p. 78/79).  
 
 

A família sendo a primeira educadora da criança, ou seja, dando o apoio necessário 

as suas especificidades, por sua vez, a criança se desenvolverá espontaneamente, de 

maneira saudável e aprenderá desenvolver suas habilidades tranquilamente. Com este 

engajamento da família no desenvolvimento da criança é essencial que ela se torne uma 

parceira do educador acompanhando o avanço do filho, vivenciando, trocando 

experiências garantindo assim, uma educação de qualidade ao seu filho, ou seja, uma 

inclusão digna e de direito. 

 

 

4.  A EDUCAÇÃO BILINGUE 

 

 

A Educação Bilíngüe para crianças surdas baseia-se na aquisição de duas línguas: 

Língua de Sinais e Língua Portuguesa. Onde o bilingüismo oferece a estas crianças, o 

ensino da língua de sinais como língua materna, ou seja, sua primeira língua, e o ensino da 
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língua portuguesa como sua segunda língua. “As línguas de sinais são, portanto, 

consideradas pela linguística como línguas naturais ou como um sistema lingüístico 

legítimo, e não como um problema do surdo como patologia da linguagem.” (QUADROS 

e KARNOPP, 2004, p.30). 

A aquisição da Língua de Sinais, no caso do Brasil, a LIBRAS deve ser garantida a 

criança no momento em que ela chegar à escola; para isso é necessário que o trabalho seja 

voltado para a retomada do processo de aquisição da linguagem por meio de uma língua 

visual espacial. 

A criança surda necessita ter acesso à LIBRAS como também interagir com 

pessoas que usam a referida Língua para constituir sua linguagem e sua identidade 

emocional e social, conforme prevêem este direito garantido na Lei nº 10.436/02, que 

reconhece a LIBRAS como meio legal de comunicação e expressão. 

Com o Decreto nº 6.571/08 é assegurado o atendimento educacional especializado, 

ou seja, um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos estruturado, 

prestado de forma complementar ou suplementar a formação dos alunos que estão 

inseridos no ensino regular. “o atendimento educacional especializado deve integrar a 

proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família e ser realizado em 

articulação com as demais políticas publicas.” (§ 2). 

Desta forma, o ensino teria momentos diferenciados com professores diferentes em 

momentos diferentes. O que viabilizaria o desenvolvimento cognitivo, além de permitir um 

maior acesso a comunicação. No entanto, o profissional especializado para atender a 

criança surda terá que ter o conhecimento e domínio da LIBRAS e de toda a sua estrutura 

gramatical, uma vez que, a Língua possui estrutura própria, e também metodologias 

especificas para o atendimento desta criança, pois, todo o conhecimento escolar deverá 

passar pela LIBRAS que é sua língua materna e além do que estará contribuindo na 

formação do cidadão surdo respeitando e valorizando a sua cultura. 

Há pesquisas que mostram que os três primeiros anos de vida, são essenciais para o 

aprendizado de línguas, mostram também que não há interferência no aprendizado 

simultâneo de duas línguas e que para aprender algo é necessário conviver, estar em 

contato e praticar. 

 

 

O contato precoce do surdo com a língua de sinais é fundamental para 
constituição do intelecto da criança, ampliando suas relações com o mundo e 
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garantindo seu pertencimento ao seu grupo social e o reconhecimento de sua 
identidade cultural. (SILVA, 2002, p.52). 
 
 

A aquisição da língua de sinais ocorre da mesma forma da aquisição das línguas 

orais auditivas seguindo a maturação que a criança vai vivenciando, e que vai 

interiorizando a língua a partir do mais simples ao mais complexo. 

 

 

5.  A INCLUSÃO DA CRIANÇA SURDA NA ESCOLA 

 

 

A criança surda deve ser atendida para efetivar políticas que deve ser colocadas em 

práticas, garantindo aos surdos o acesso a informação e a educação. A criança tendo direito 

a educação necessita ser inserida na escola, no entanto grande parte dos professores e das 

escolas não está preparada para receber alunos surdos, dessa forma o processo de inclusão 

do aluno surdo se faz apenas fisicamente, pois, o projeto político pedagógico implica na 

inclusão, uma vez que, nem toda escola possui um projeto que possa dá uma resposta 

adequada ao sujeito surdo. 

Para concretizar efetivamente a inclusão da criança surda, além de um projeto 

político pedagógico que contemple o atendimento das crianças com deficiência, é 

indispensável à valorização do desenvolvimento integral, como também é necessário levar 

em consideração que, em qualquer turma, qualquer educador irá encontrar com uma ampla 

diversidade, visto que as crianças são diferentes umas das outras em muitas dimensões. 

É mister ressaltar que as políticas educativas vem sendo voltadas no sentido de que 

todas as crianças sejam educadas em um meio normalizado, ou seja, um meio que 

reproduza a diversidade. Com isso, cabe ao educador rever sua prática, refletir sobre a 

mesma e se não é necessário que se faça adaptações para atender o aluno surdo com 

qualidade. Não se trata de elaborar um planejamento paralelo, mas sim, um ajustamento ao 

seu programa para que o sujeito surdo seja atendido com os demais alunos. 

O processo de conhecimento da criança surda é construído pelo indivíduo e o 

aprendizado é um processo com tempo e ritmo diversificado determinado pela qualidade 

da interação, pela participação e pelas oportunidades de vivenciar experiências, 

construindo e elaborando significados e compartilhando conhecimentos em grupos, 

também pelo contato humano, as brincadeiras, o faz de conta, do diálogo, da exploração de 
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objetos e espaços, estimulando e enriquecendo o desenvolvimento intelectual, social e 

cultural da criança. 

 

 

A aprendizagem é uma atividade psicológica que revela as peculiaridades de cada aprendiz 
ao se adaptar a diversidade dos objetos de conhecimento. Para se apropriar do saber 
acadêmico, cada aluno traça individualmente, um caminho que é mediado pelo professor 
e/ou pelos colegas. Os marcos dessa caminhada tem ritmos necessariamente diferentes, 
porque não se espera que todos aprendam tudo e no mesmo tempo, pela imitação, pela 
repetição e pelo conformismo intelectual. Tais condições facilitam a adaptação intelectual 
dos alunos às matérias escolares, respeitando as limitações de cada um, suas aptidões 
pessoais, necessidades e interesses. (MANTOAN, 2001, p.62). 

 
 

No entanto, é necessário levar em consideração que estes processos ocorrem em 

etapas, e estas etapas são as mesmas para todos os indivíduos, porém, existe uma trajetória 

individual e um ritmo maturacional de cada criança que devem ser respeitados. Isso nada 

mais é do que a expressão da diversidade que existe em todos os aspectos da 

aprendizagem. Atender a diversidade na educação e, especial, na Educação Infantil é um 

grande desafio que necessita ser enfrentado, porque o desrespeito ao tempo da criança e a 

sua maneira de aprender, são pontos de partida para uma educação excludente. 

A criança surda na verdade é segregada na sala de aula, pois apesar dos professores 

terem a pretensão de praticar um ensino inclusivo, as condições não os permitem, e os 

alunos muitas das vezes são excluídos dos trabalhos em grupo e das exposições orais, 

outros até revelam e consideram que seus alunos surdos são inteligentes, mas suas atitudes 

contradizem quando demonstram por algum ato dúvidas ao potencial intelectual do surdo. 

Para se obter resultados satisfatórios favorecendo a inclusão de todos é essencial 

que o educador deixe para trás a educação infantil de tipo tradicional, a qual prevê que as 

crianças têm que ser guiadas pelo adulto, faça todas as mesmas coisas ao mesmo tempo. 

Esta prática tradicionalista muito utilizada, não proporciona uma resposta suficiente à 

inclusão. 

 

A inclusão não requer um ensino especifico para esta ou aquela deficiência e/ou 
dificuldade dos alunos. Eles aprendem até o limite a que conseguem chegar, se o 
ensino for de qualidade, isto é, se o professor considera as possibilidades de 
desenvolvimento de cada um e as explora, por meio de atividades abertas, nas 
quais o aluno se enquadra por si mesmo, na medida de seus interesses, 
necessidades, competências, habilidades, ao resolver um problema ou realizar 
uma tarefa. (MANTOAN, 2001, p.115). 
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Portanto, para que esse trabalho venha favorecer a real inclusão, é necessário que o 

educador ponha em prática o que vem sendo defendido na Educação Infantil: um 

planejamento em que crianças diferentes façam atividades diferentes no mesmo momento, 

onde haja alternativas para todos, que se valorize e se aproveite efetivamente a brincadeira, 

a relação social e a vida cotidiana como fontes de aprendizagem, trabalhos em pequenos 

grupos onde a cooperação aconteça de forma igualitária, jogos, atividades do dia a dia, e 

que a função do adulto seja de acompanhar as crianças no seu desenvolvimento, com 

propostas ajustadas ao nível de cada uma. 

Percebe-se então que por mais ações que se apresente para atender crianças surdas, 

as mesmas não são atendidas com especificidade, ficando sempre um declínio na 

aprendizagem, visto que a criança surda está inserida num processo bilíngüe, no entanto, o 

mesmo não acontece por falta de conhecimento dos profissionais e do próprio sistema que 

não oferece condições adequadas a aprendizagem do sujeito surdo.   

 

6.  CONCLUSÃO 

 

Há tempos atrás todas as crianças que apresentavam qualquer deficiência eram 

completamente isoladas do convívio social e no Brasil não foi diferente. No cenário da 

política educacional brasileira a inclusão começa acontecer somente no final dos anos 

cinquenta e início da década de sessenta do século XX, com isso surge uma nova realidade 

nas escolas brasileiras. 

Pesquisando dentro do universo deste público especial, os surdos, é perceptível as 

mudanças que vem ocorrendo no nosso país.  É notável o empenho do Governo Federal, de 

pesquisadores e defensores da área e de parte da sociedade civil em garantir uma educação 

para todos e com qualidade. No entanto, observa-se que nossas escolas públicas não estão 

estruturadas para oferecer um ensino de qualidade ao surdo, o que acaba ocasionando a 

exclusão destes alunos, mesmo os alunos surdos tendo acesso garantido por lei para 

freqüentarem as classes regulares de ensino. 

Para que o processo de inclusão cumpra o que as leis vêm a oferecer ao aluno 

surdo, se faz necessário um serie de mudanças, onde todos os que fazem parte da escola 

participem. Dentre estas mudanças, se fazem urgentes as que enfocam os elementos 

técnicos do processo de ensino aprendizagem: as adequações curriculares, revisão no 

emprego das metodologias de ensino, diversificação do emprego de recursos didáticos, 
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oferta de cursos de capacitação para os professores e os demais membros da escola; pois, 

para que ocorra a inclusão, de fato, é de suma importância, que todos saibam tratar o 

surdo, para desta forma, eliminar o preconceito e a discriminação. 

E na Educação Infantil é de grande importância refletir sobre a relevância da 

verdadeira inclusão da criança surda. Pois, é na infância que a criança cria fantasias em 

torno do mundo em que vive, cria laços afetivos, desenvolve sua autonomia e adquire a 

linguagem. No entanto, uma sala de aula inclusiva na Educação Infantil deverá contar 

necessariamente com um educador que é reflexivo, que revê sua prática, que trabalha com 

flexibilidade, que acompanha as crianças em seu desenvolvimento, sem precisar de estar 

sempre dirigindo ou corrigindo-as. E acima de tudo, um profissional de que se tenha o 

conhecimento da LIBRAS, ou que busque este conhecimento para que venha a favorecer 

desde cedo o desenvolvimento pleno deste cidadão, cumprindo assim o que está previsto 

em Lei. 

Outro fator relevante, que não se pode ser deixado de lado, é a importância da 

família na educação da criança surda, auxiliando-a desde cedo no seu processo de 

desenvolvimento, favorecendo a ela a introdução da língua de sinais no convívio familiar, 

para que isso venha ser aprimorado na vida social e educacional da criança. 

Este artigo procurou refletir o processo de inclusão da criança surda na Educação 

Infantil, como também contribuir para o desenvolvimento do aprendizado e na inclusão 

social dos mesmos. 

Sabe-se que há muito que pensar, discutir, fazer, pesquisar sobre este assunto, que 

por si só é tão complexo, e este estudo não pretende encerrar todas as reflexões cabíveis, 

apenas estimular novas discussões. 
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