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RESUMO  

 

O presente artigo possui um cunho bibliográfico e busca discutir a importância da língua 

de sinais e a mediação do intérprete de Libras em salas de aula inclusivas das redes públicas de 

educação em especial nas classes de EJA. Corroboram as concepções teóricas de Damázio 

(2007), Felipe (2006), Vygotsky (1984), Sacks (1989), Luria (1986), Sassaki (1999).  

Sabe-se que a ausência do profissional Intérprete de Libras e o professor regente não 

capacitado em Língua Brasileira de Sinais, esse profissional, encontra inúmeras barreiras ao 

tentar se comunicar com alunos surdos, por isso, a necessidade da atuação do interprete de 

Língua Brasileira de Sinais, é de grande importância, para que junto ao professor seja possível 

auxiliar o aluno surdo na construção do conhecimento que leve este  aluno ao pleno exercício 

de sua cidadania já que a escola pública tem como principal meta formar o aluno para a 

cidadania. 

Para Sacks (1989, p.63) a língua de sinais era este instrumento, pois está voltada para as 

funções visuais, que nos surdos, permanecem intactas e é “o meio mais simples de lhes permitir 

o desenvolvimento pleno, e o único que respeita sua diferença, sua singularidade”. Ao aprender 

a língua de sinais, a sua conduta, do ponto de vista psicológico e pedagógico, poderá ser 

comparada à conduta da criança ouvinte.  Assim sendo, podemos considerar a linguagem como 

um sistema de representação feito para atender socialmente à necessidade entre pessoas e um 

dos mediadores na construção da uma sociedade. Pode-se notar que o desenvolvimento da 

linguagem do ser humano é uma conquista na evolução do psiquismo e podemos coloca-la na 

primeira ordem nesse processo. 

[...] com a aparição da linguagem como sistema de códigos que designam objetos, 

ações, qualidade e relações, o homem adquire algo assim como uma nova dimensão 

da consciência, nele se formam imagens subjetivas do mundo objetivo que são 

dirigíveis, ou seja, representações que o homem pode manipular, inclusive na ausência 

de percepções imediatas. Isto consiste na principal conquista que o homem obtém com 

a linguagem (LURIA, 1986). 

A fala é fundamental no desenvolvimento de todo ser humano, pois faz parte dos 

elementos mais relevantes do seu desenvolvimento, porque essa e forma de comunicação mais 

utilizada que facilita e amplia toda a comunicação entre a criança. É através da linguagem oral 
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que todo ser humano conhece e aprende a respeito da vida e do conhecimento humano adquirido 

ao longo da história. 

Assim, buscamos refletir sobre o papel e a função do intérprete de sinais, já que o 

professor de escola pública regular, nem sempre se encontra capacitado para atender alunos 

com surdez. Uma grande parte da população mundial sofre algum tipo de deficiência, física 

sensorial ou intelectual. Dentre essas vamos falar do surdo; por mais acostumados que eles 

estejam em ambientes onde vivem, até as atividades diárias, por mais simples, comuns e 

repetitivas podem tornar-se armadilhas para essas pessoas.  

Devemos ter em mente que, a 

Educação Inclusiva significa provisão de oportunidades equitativas a todos os 

estudantes, incluindo aqueles com deficiências severas, para que eles recebam 

serviços eficazes, com os necessários serviços suplementares de auxílios e apoios, em 

classes adequadas à idade, em escolas da vizinhança, a fim de prepara-los para uma 

vida produtiva com os membros plenos da sociedade (SASSAKI, 1999, p. 48). 

É preciso que se tenha cuidado para que os surdos não se tornem pessoas solitárias, ou 

se isolam em seu universo silencioso e se afastem dos amigos e companhias e até mesmo de 

familiares, o que torna ainda mais difícil sua convivência no mundo. Há também as 

inconveniências e os transtornos de ter que pedir às pessoas que os cercam, que escrevam cartas 

e leiam bulas de remédios e documentos pessoais, ou até mesmo que o ajudem a preencher 

formulários simples.  

Atualmente a dificuldades da pessoa com surdez têm diminuído muito, pois a confiança 

dessas pessoas com necessidades especiais só tem aumentado. Cada vez mais surdos se tornam 

independentes. Em tempos atuais, é possível observar pessoas com deficiência em estações 

rodoviárias, ferroviárias, nos aeroportos, prontos para viajar e, pois, muitos, até viajam sozinhos 

e alguns ainda já se tornaram professores universitários. 

Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam e o que temos estudado nas 

universidades é que nem todo surdo é mudo. O surdo aprende a língua brasileira de sinais, 

Libras como sua primeira língua e depois aprendem o Português como segunda língua para 

assim poder viver em harmonia com os ouvintes e exercer sua cidadania. 

De acordo com Felipe (2006, p. 45), a Constituição Federal (artigos 205 e 208) e a LDB (artigos 

4ª, 58, 59 e 60) garantem à pessoa surda o direito de igualdade de oportunidade no processo 

educacional, entretanto essa “igualdade de oportunidade” não tem sido uma realidade na 

maioria das escolas de EJA.  

Tal direito lhes vem sendo negado, já que quase a totalidade das escolas estaduais e 

municipais que têm atendido os surdos na rede regular de ensino não estão preparadas 

para oferecer uma educação de qualidade para os surdos porque o que se tem 

verificado tem sido a simples “inclusão” desses alunos nas salas de aula para ouvintes 

(FELIPE, 2006, p. 45). 

Muito se responsabiliza o sistema educacional, pois há uma valorização explicita no que 

se refere ao ouvir, o saber ouvir, o aluno que ouve, trazendo uma relação excludente entre os 

dois grupos, o de ouvinte e o do surdo. O direito de ter uma educação de qualidade é negado 

para o aluno surdo, acontece dentro da EJA, a evasão escolar; uma vez que o aluno surdo não 

consegue acompanhar o ensino ministrado apenas para alunos ouvintes. São diversas as 

maneiras que se manifesta a exclusão, e o que mais se percebe é a ignorância do aluno surdo 

diante de certos padrões de conhecimento do saber. 

Uma escola de EJA que não tem uma visão verdadeira da inclusão vai receber o aluno 

com deficiência sem requerer nenhuma adaptação no local, a isso chamamos integração e não 

inclusão. Incluir um aluno com necessidades especiais em turmas de EJA significa moldar toda 
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a estrutura escolar, equipamentos, seu sistema de trabalho, sua política interna, seu modo de 

avaliação e suas normas burocráticas. 

As pessoas com surdez enfrentam inúmeros entraves para participar da educação 

escolar, decorrentes da perda da audição e da forma como se estruturam as propostas 

educacionais das escolas. Muitos alunos com surdez podem ser prejudicados pela falta 

de estímulos adequados ao seu potencial cognitivo, sócio – afetivo linguístico e 

político – cultural e ter perdas consideráveis no desenvolvimento da aprendizagem 

(DAMÁZIO, 2007, p. 13). 

Com base na fala de Damázio, quando aos alunos surdos que conseguem pelo menos, 

concluir o ensino básico, sem auxílio de um profissional intérprete de Libras, notamos que 

apresentam um baixo rendimento dos conteúdos ministrado nas escolas, ou seja, podem ser 

prejudicados pela falta de estímulos adequados ao seu potencial cognitivo ministrados nas 

escolas. 

É um direito ter uma educação de qualidade, quando é negado para o aluno surdo, 

acontece dentro da EJA, a evasão escolar; uma vez que o aluno surdo não consegue acompanhar 

o ensino ministrado apenas para alunos ouvintes. São diversas as maneiras que se manifesta a 

exclusão, e o que mais se percebe é a ignorância do aluno surdo diante de certos padrões de 

conhecimento do saber.  

Para o sócio-interacionista Vygotsky (1984), a surdez representa a falta de uma  

importante via para a formação de vínculos com o meio social, e essa falta traz implicações 

para o processo de adaptação e educação da criança surda. O lema da inclusão é: “A escola é 

para todos”. Tal lema sobre a inclusão teve seu início na década de oitenta, com o conceito de 

Sociedade para Todos. Em dez anos, as discussões e debates sobre os direitos da pessoa com 

deficiência, em 1994, com a Declaração de Salamanca da UNESCO formaliza o discurso da 

inclusão com debates sobre “sociedades inclusivas”. 

Segundo Mantaon (2006, p.54), muitos professores resistem ao ensino na perspectiva 

inclusiva pelo fato de não se sentirem capacitados ou não terem recebido qualquer preparação 

na formação inicial ou continuada. A autora acrescenta  que ensinar na perspectiva inclusiva, 

significa (re)significar o papel do professor, da escola, da educação e da prática pedagógica que 

são usuais no contexto excludente do nosso ensino em todos os níveis.  

O aluno surdo quando chega EJA, que não tem o profissional intérprete, desestabiliza a 

escola, pois toda diferença causa conflitos, quebrando assim os métodos estabelecidos. Então 

dessa forma o professor regente na EJA que não tem conhecimento da língua de sinais, Libras 

acaba tomando o aluno surdo como aluno problema e como alguém que o impede de executar 

o seu trabalho. Diante da contextualização apresentada, é importante ter em mente que não é 

mais o jovem adulto surdo que deve se adaptar à escola, mas a escola de Jovens e adultos e a 

sociedade se adaptar à diversidade, garantindo a todo cidadão surdo o direito à educação, e uma 

educação com qualidade. 
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