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RESUMO 

A inclusão social está cada vez mais sendo discutida. Visto que, inclusão social, é a 

inclusão na sociedade daqueles que de alguma forma é inferiorizado na sociedade. 

Ao dizer inclusão social do surdo na sociedade, temos que levar em consideração 

todo fato histórico de como foi o ensino para o surdo até chegar o que atualmente 

acredita-se no mais ideal, o bilinguismo. Para acontecer de satisfatória necessita-se 

levar em consideração como é o envolvimento e estruturação familiar, pois esses 

são de extrema importância para condição e aceitação do surdez, visto que para 

acontecer a educação escolar de forma favorável e satisfatórias esses são pilares 

essenciais. A atual pesquisa tem como principal objetivo analisar a importância dos 

pais ouvintes para o desenvolvimento do filho surdo, visto que a surdez é nova 

condição para maioria das famílias. Portanto, a pesquisa acontecerá totalmente de 

forma bibliográfica.  
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INTRODUÇÃO 

 Assim como diversos estudos inclusivos, a surdez, também é um deles que 

está crescendo demais, sempre ampliando e melhorando as condições de vida e de 

socialização dos surdos. Com este intuito, necessita-se do apoio familiar 

diretamente, visto que eles conduzirão os  caminhos dos surdos. Portanto, o 

esclarecimento sobre como conduzir a surdez é de grande importância social, além 

disso o entendimento histórico do surdo e sua escolarização é de grande 

importância de conhecimento, visto que os casos de surdez, na maioria da vezes, 

acontecem com filhos de ouvintes.  

Por ser um tema, comparados com outras teorias é atual e além disso pouco 

discutido na sociedade ouvinte. Portanto o presente trabalho há como objetivo geral 

e objetivos específicos os seguintes, consequentemente, esclarecer a importância 

do apoio familiar com a inclusão social do surdo, entender o contexto histórico da 

surdez na sociedade, perceber a diferenciação do surdo e do deficiente auditivo, 

analisar o crescimento e melhorias de legislações defendedora da inclusão e da 

educação, em especial da surdez. Portanto, realizarei este trabalho a partir de 

pesquisas bibliográficas. 

Entende-se que o apoio familiar é de grande importância para o 

desenvolvimento humano e ao deparar com alguma deficiência esse apoio e 

estruturação familiar deve-se ser maior, pois ela conduzira todos os caminhos para o 

desenvolvimento da vida do filho. Portanto quando dizemos da surdez, o 

envolvimento familiar deve ser desde a descoberta dela, sendo assim, a família terá 

o papel de conduzir e procurar sobre o desenvolvimento e desafios encontrados na 

sociedade sobre os surdos.  

Um papel decisivo é a escolha de como os pais conduziram a surdez do filho, 

ou seja, qual teoria utilizaram para o desenvolvimento do mesmo, será de forma 

oralista, comunicação total ou a mais inclusiva, o bilinguismo.     

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Viver em uma sociedade pouco inclusiva e carregada de preconceitos gera, 

muitas vezes, nos pais de crianças surdas, o receio e, não raramente, a certeza da 

dificuldade que será enfrentada por seus filhos por não se encaixarem no “padrão” 



vigente. Nesse quadro podem-se encontrar alguns pais de crianças surdas que, por 

medo, falta de conhecimento, ou vários outros motivos, como preconceito por 

exemplo, não buscam, ou não permitem, a inserção de seus filhos na comunidade 

surda, o que é prejudicial ao desenvolvimento social, intelectual e cognitivo dessas 

crianças. 

 A surdez, foi representada de formas diferentes, e na procura da maneira 

ideal para a socialização e ensinamento dos surdos surgiram varias consideração. A 

primeira delas foi a proposta Oralista na qual defende que o individuo deficiente 

auditivo não pode fazer o uso da língua de sinais e deve aprender emitir sons. 

Nessa proposta o surdo é obrigado a aproximar ao máximo dos ouvintes. Sendo 

assim, segundo Cromack (2004): 

O surdo será sempre ‘menos’ que o ouvinte, está sempre na desvantagem, 

sempre no esforço de adaptar-se às condições dos ouvintes. Por tudo isso, 

a integração foi considerada um fracasso,uma vez que não proporciona 

melhor desenvolvimento educacional e emocional ao sujeito surdo, mas, 

sim, um estigma de deficiente que tem que lutar para ser igual ao ouvinte, 

que seria o modelo ideal (CROMACK,2004, p. 74). 

 O oralismo, que já foi defendido por Grandam Bell, atualmente, é 

considerado uma ideia ultrapassada, na qual não tem intenção de inclusão social 

dos surdos e sim a exclusão dos mesmos. Pois, neste contexto o surdo tem pouca 

possibilidade de interagir socialmente, além de compreender muito pouco o que está 

sendo exposto pelos falantes. 

[...] o surdo acaba não participando do processo de integração social. 

Embora a premissa mais forte que sustenta o oralismo seja a integração do 

surdo na comunidade ouvinte, ela não consegue ser alcançada na prática, 

pelo menos pela grande maioria de surdos. Isso acaba refletindo, 

principalmente, no desenvolvimento de sua linguagem, sendo então o surdo 

silenciado pelo ouvinte, por muitas vezes não ser compreendido. (DIZEU e 

CAPORALI, 2005, p. 585) 

 Já a segunda abordagem, classificada como Comunicação Total considera 

que toda forma de comunicação é aceita. 

A Comunicação Total permite todas as formas de interlocução, nela o 

individuo utiliza gestos, mímica, oralidade, língua de sinais, entre outras formas de 



comunicar. Mas como o oralismo, é uma abordagem considerada ultrapassada, na 

qual há intenção de inclusão dos surdos. 

A Comunicação Total inclui todo o espectro dos modos lingüísticos: gestos 

criados pelas crianças, Língua de Sinais, fala, leitura oro-facial, alfabeto 

manual, leitura e escrita. A Comunicação Total incorpora o desenvolvimento 

de quaisquer restos de audição para a melhoria das habilidades de fala ou 

de leitura oro-facial, através de uso constante, por um longo período de 

tempo, de aparelhos auditivos individuais e/ou sistemas de alta fidelidade 

para amplificação em grupo (FREEMAN, CARBIN e BOESE, 1999, p.171 

apud OLIVEIRA, MOURÃO, 2012, p.7)    

 O Bilinguismo, é mais aceita atualmente, na qual o individuo surdo aprende 

sua língua materna, sendo ela a de sinais e a partir dela, ele aprende a língua 

materna do seu país. Nessa abordagem pode-se considerar que o individuo está 

sendo aceito pela sociedade, facilitando assim a inclusão social do surdo.De acordo 

com Dizeu e Caporali (2005): 

A concepção bilíngüe linguística e cultural luta para que o sujeito surdo 

tenha o direito de adquirir/aprender a LIBRAS e que esta o auxilie, não só 

na aquisição da segunda língua (majoritária), mas que permita sua real 

integração na sociedade, pois ao adquirir uma língua estrutura o surdo pode 

criar concepções e oportunidades, participando ativamente do convívio em 

seu meio. (DIZEU & CAPORALI 2005, p. 585)  

A língua de sinais é a segunda língua oficial do país e é o meio de 

comunicação mais aceitável dos surdos, na qual acontece de forma visual e 

gesticulada. Para ser considerada surda deve-se haver perda de audição, 

compreender e interagir como a língua de sinais. Sendo assim, o Decreto 

5626/2005, afirma:  

Considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreender 

e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando 

sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras 

Sendo assim, ainda do Decreto 5626/2005, afirma que “Considera-se 

deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total de quarenta e um decibéis (dB) 

ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz e 3.000Hz.”

 Mesmo já sendo bastante discutida a Língua Brasileira de Sinais, Libras, 



ainda é rejeita por muitos,sendo vista de forma inferior comparada como outras 

línguas e até mesmo não é considerada como língua. Sendo assim, devemos 

considera que segundo Dizeu e Caporali (2005): 

Vivemos em uma sociedade na qual a língua oral é imperativa, e por 

consequência caberá a todos que fazem parte dela se adequarem aos seus 

meios de comunicação, independentemente de suas possibilidades. 

Qualquer outra forma de comunicação, como ocorre com a língua de sinais, 

é considerada inferior e impossível de ser comparada com as línguas orais. 

(DIZEU e CAPORALI 2005, p. 584)   

 Sendo assim, como exposto por Dizeu e Caporali, qualquer outra forma de 

comunicação é considerada inferior comparada com a língua oral dentro de uma 

sociedade ouvinte. Portanto, são criadas as comunidades surdas, que são grupos de 

indivíduos surdos, que utilizam a língua de sinais, nela os mesmos podem 

compreender e interagir sem que sejam inferiorizados. Assim sendo, considera-se 

que comunidade surda está muito ligada a identidade. Segundo Santana e Bergamo 

(2005): 

A maioria dos estudos tem como base a ideia de que a identidade surda 

está relacionada a uma questão de uso da língua. Portanto, o uso ou não da 

língua de sinais seria aquilo que definiria basicamente a identidade do 

sujeito, identidade que só seria adquirida em contato com outro surdo. O 

que ocorre, na verdade, é que em contato com outro surdo que também use 

a língua de sinais surgem novas possibilidades interativas, de 

compreensão, de dialogo, de aprendizagem, que não são possíveis apenas 

por meio da linguagem oral. A aquisição de uma língua, e de todos os 

mecanismos afeitos a ela, faz com que se credite à língua de sinais a 

capacidade de ser a única capaz de oferecer uma identidade ao surdo. 

(SANTANA & BERGAMO, 2005, p. 567) 

   

Pode-se concluir que a identidade surda está bastante ligada ao uso da 

língua, pois é a partir do uso da mesma língua, possibilita-se interações, 

compreensões, diálogos, trocas de conhecimentos, entre outras ocorrência. 

 Para mudar essa imagem de que a Língua de Sinais é inferior comparada a 

língua oral e que os surdos possam socializar em toda sociedade, não só na 

comunidade surda, a aceitação da surdez deve acontecer primeiramente com os 



familiares, dessa forma há uma maior facilitação para aceitar a Libras..  Para Dizeu e 

Caporali (2005): 

Ao permitir que a criança surda tenha a oportunidade de se desenvolver de 

forma análoga à das crianças ouvintes, estar-se-á respeitando sua língua, 

sua diferença. Não se pode mais negar aos surdos o direito de serem parte 

integrante e participativa de nossa sociedade. Além disso, para que o surdo 

possa desenvolver-se, não basta apenas permitir que use sua língua, é 

preciso também promover a integração com sua cultura, para que se 

identifique e possa utilizar efetivamente a língua de sinais. A comunidade 

surda terá muita importância para o desenvolvimento da identidade, pois 

nessa comunidade a língua de sinais ocorre de forma espontânea e efetiva. 

Todo sujeito precisa interagir em seu meio, apropriar-se de sua cultura e de 

sua história, e formar sua identidade por intermédio do convívio com o 

outro. (DIZEU & CAPORALI 2005, p. 595) 

 

 Assim, o desenvolvimento do surdo será significativo e o mais indicado é 

que ele tenha contato com a Libras e com a comunidade surda o mais cedo 

possível, para que dessa forma, ele crie sua própria identidade surda. 

 Temos no Brasil, segundo o ultimo levantamento do censo, em 2010 do 

IBGE, 344.206 pessoas com perda total da audição, já com grande dificuldade tem-

se 1.798.967 pessoas e com alguma dificuldade tem-se 7.574.145 pessoas, 

totalizando 9.717.318 pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. Uma forma de 

diminuir o preconceito e assegurar os seus direitos foi a criação da lei federal 10.436 

de 24 de abril de 2002, conhecida como lei Libras. Segundo ela, Brasil (2002, s. p.) a 

Libras passou a ser considerada como meio de comunicação e expressão, utilizando 

como forma linguística visual-motor e com estrutura gramatical própria, mas sem 

substituir a modalidade escrita da língua portuguesa, ou seja, a língua brasileira de 

sinais passou a ser reconhecida. Tem-se também, marco de grande importância 

para os surdos, como forma de regulamentadora da lei Libras o decreto 5.626 de 22 

de dezembro de 2002. 

 A partir dessas transformações na metodologia de ensino dos surdos, deve-

se levar em considerações algumas legislações brasileira, na qual fortaleceu a 

inclusão e o respeito com o direitos dos surdos. 



  A primeira delas é sobre a legislação supremo Brasileira, a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, em seu Art. 5º, defende que: “Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer  natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)”. 

(BRASIL, 1988, s.p.)  

Assim sendo, podem-se observar perante lei, que todos têm direito a 

liberdade e igualdade, então deve-se  respeitar as diferenciações dos indivíduos na 

sociedade, sejam elas por raça, condições sociais, gênero, por condições diferentes 

na saúde, ou seja, todos tem direito a inclusão social. 

Ainda na Constituição de 1988, em seu Art. 205, argumenta que: “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovia e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho.” (Ibidem, s.p.) Portanto, independente das condições do individuo, ele há 

direito a educação escolar. 

Ao mencionar sobre inclusão e legislação, não podemos deixar de citar 

sobre a declaração de Salamanca, ela argumenta sobre a educação para surdos 

que: 

Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as diferenças e 

situações individuais. A importância da linguagem de signos como meio de 

comunicação entre os surdos, por exemplo, deveria ser reconhecida e 

provisão deveria ser feita no sentido de garantir que todas as pessoas 

surdas tenham acesso a educação em sua língua nacional de signos. 

Devido às necessidades particulares de comunicação dos surdos e das 

pessoas surdas/cegas, a educação deles pode ser mais adequadamente 

provida em escolas especiais ou classes especiais e unidades em escolas 

regulares. (BRASIL, 1994, s.p)  

    

Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, Lei 9.394 de 20 de 

dezembro 1996, protege em seu Art. 58, em seu § 1º, que “Haverá, quando 

necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender ás 

peculiaridades da clientela de educação especial.”. (BRASIL, 1996, s.p.). Portanto, 

no caso de surdos, eles são resguardados a terem o tradutor e intérprete de libras - 



Língua Portuguesa, na qual foi regulamentada como profissão a partir da lei 12.319 

de 1º de setembro de 2010. 

  Pode-se observar que o conhecimento sobre surdez está tendo uma 

ampliação significativa de analise e juntamente com as legislações que permite a 

transparência de seus direitos, há um aumento de esclarecimento sobre a surdez, 

sobre a identidade surda, sobre comunidade surda e obviamente sobre a Libras. 

A concepção do surdo mundialmente 

Sabe-se que os surdos foram por muito tempo considerado como incapazes, 

desprovidos de pensar, por não conseguirem comunicar de forma tradicional, ou 

seja, atrás da fala.  

Grandes intelectuais manifestaram sobre a surdez, tem-se como exemplo 

Aristóteles, que acreditava-se que o surdo, por não falar, não possuía linguagem e 

nem pensamento.  

 Já Sócrates, acredita-se que se não houve-se voz nem língua, mas se 

existisse vontade de expressar, poderia indicar o significado através das mãos, 

cabeça e outros partes do corpo. 

 Os surdos no Egito eram considerados como deuses. Já na Grécia, eram 

considerados como seres incapazes e na Roma como seres imperfeitos.  

 Os Gregos comparavam os surdos com animais, pois eles consideram que o 

pensamento se dava através da fala. Para Silva (2009, p.1) “[...] Os Gregos viam os 

surdos como animais, pois para eles o pensamento se dava mediante a fala. Sem a 

audição os surdos na época ficavam fora dos ensinamentos e com isso, não 

adquiriam o conhecimento”. 

 Para os Romanos eles eram privados de direitos legais, como por exemplo 

casar, receber heranças. A igreja católica o consideravam sem salvação, portanto 

não iriam para o reino de Deus (SILVA, 2009, p.1). 

 Observa-se que o surdo por diversas vezes foram desconsiderados e 

minimizado pela sociedade em geral. Muitas vezes algumas restrições sobre o surdo 

que afetam seus direitos civis, religiosos e sociais.  

 Enfim, percebe-se que assuntos sobre a inclusão estão sendo cada vez 

mais discutidos, mas a sociedade ainda cria-se uma barreira para enfrentá-la. Sobre 

a surdez e sociedade, ainda existem muita falta de conhecimento sobre a língua de 

sinais e seus conceitos, por exemplo, ao inferiorizar a língua e até mesmo não 



considerá-la como língua e sim como linguagem. Além disso, não conhecem a 

diferenciação entre surdo e deficiente auditivo.  

 Ao mencionar sobre surdez, deve-se enfatizar a importância familiar para o 

desenvolvimento do individuo. No primeiro momento, com a descoberta da surdez 

do filho, no caso de pais ouvintes, o entendimento de todo contexto histórico do 

surdo e toda a sua abordagem, sendo elas: o oralismo, a comunicação total e o 

bilinguismo é de total importância, ou seja, será a partir dessa escolha que o 

individuo se desenvolverá. Além disse, é importantíssimo o entendimento de 

inclusão social, comunidade surda, identidade surda e as legislações sobre a surdez 

para facilitar a condução do desenvolvimento do individuo, pois conhecer uma língua 

é também conhecer sua cultura.  

METODOLOGIA 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas. A 

sustentação da pesquisa foi por autores estudiosos sobre a educação de surdos e 

da inclusão social. Além disso é houve um grande embasamento legislativo 

envolvendo educação, inclusão social e inclusão do surdo na sociedade e na vida 

acadêmica.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A proposta deste trabalho foi demonstrar a importância de pais ouvintes no 

desenvolvimento do filho surdo. Portanto foram feitos levantamentos histórico de 

como os surdos foram e são alfabetizados e incluídos na sociedade. Além disso, foi 

analisado como os surdos eram tratados mundialmente e legislações que apóiam a 

inclusão social, dando ênfase à inclusão de surdos. 

 Observa-se que os autores escolhidos demonstra muito como a língua é 

inferiorizada ao comparar com alguma língua oral. Além do mais, demonstram como 

há necessidade de valorização da mesma. 

 Pode-se concluir, como já esperado na hipótese, que o pais são de grande 

importância para o desenvolvimento do individuo, visto que quando mais rápido a 

inserção no mundo da Libras, mais fácil e mais rápido será seu desenvolvimento. 

Além disso, os pais devem quebra paradigmas quanto a inclusão dos seus filhos em 

outra cultura, ou seja, da língua de sinais. Portanto, necessita-se o esclarecimento 



histórico e de legislações que envolva a inclusão  e principalmente a inclusão para 

surdos. 
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