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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo fazer um breve apanhado sobre como ocorre/acontece o processo de 

inclusão das pessoas com deficiência auditiva no Ensino Superior. Inicialmente é trazido em loco os conceitos de: 

deficiência, desvantagem e incapacidade. Posteriormente esboçam-se direitos aos quais as pessoas com 

necessidades especiais possuem, que foram conquistados durante o tempo. Almejamos através deste trabalho 

enaltecer a importância da inclusão do indivíduo surdo no Ensino Superior. Todavia, para incluir é preciso integrar 

o indivíduo DA (deficiente auditivo) no cenário acadêmico. Para tanto é preciso dar-lhe abertura e suporte nas 

necessidades que lhe forem apresentadas quanto acadêmico surdo, sabendo, pois que o sujeito com deficiência 

auditiva, aqui enfatizada, possui limitações comunicativas em relação a maioria populacional. O intérprete em 

LIBRAS, nesse sentido é um sujeito de grande importância na aquisição de conhecimento por parte do aluno DA, 

uma vez que o intérprete é o mediador da relação aluno surdo/conhecimento. A metodologia usada foi de revisão 

em materiais impressos como fonte de conhecimento necessário para a discussão. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A inclusão tem se tornado um tema de grande discussão nos últimos tempos, a 

importância de falar sobre a temática se dá devido ao crescente acesso da pessoa com 

deficiência no ensino superior. As Instituições de Ensino Superior (IES) devem estar preparadas 

para o acolhimento dessas pessoas, dando-lhes os suportes necessários para que este seja 

integrado no contexto escolar e participe de igual para igual na sala de aula com os outros 

alunos, independente das suas necessidades quer, física, sensorial, visual, cognitiva e/ou 

intelectual. Busca-se através deste fazer com que o leitor, principalmente aqueles que vivem no 

contexto acadêmico que conhecem ou possuem colegas com deficiência auditiva nas IES que 

estreitem suas relações com o indivíduo com deficiência auditiva (DA), pois é através da 

relação com o outro e o meio que o indivíduo constrói sua identidade, desenvolve sua 

personalidade, auxiliando na construção do seu eu psíquico.  
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METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise sobre como se ocorre o processo de 

Inclusão das pessoas com deficiência auditiva no Ensino Superior. Trata-se de um trabalho de 

cunho bibliográfico realizado através das obras de Silva; Kauchakje & Gesueli (2003), é trazido 

por estes os desafios e realidades encontradas no processo da inclusão do aluno DA no contexto 

escolar. Utiliza-se breves citações seguidas de comentários acerca da temática, segundo Cervo, 

Bervian e da Silva (2007, p. 61), a pesquisa bibliográfica “constitui o procedimento básico para 

os estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio do estado da arte sobre determinado 

tema”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) através dos estudos de Corde (1996) estima 

que 10% da população possui alguma deficiência, porcentagem que é assim distribuída: 

deficiência mental 5,0%; física 2,0%; auditiva 1,5%; visual 0,5%; múltipla 1,0% (Corde, 1996). 

Sendo assim, faz-se de grande importância discutir a inclusão. Discutir-se-á então o processo 

de inclusão do indivíduo surdo no âmbito do ensino superior. Sclair-Cabral (1988, p. 17) define 

a deficiência auditiva da seguinte forma:  

 

A deficiência auditiva é caracterizada como um problema sensorial 

visível, que acarreta dificuldades na detecção e percepção dos sons e 

que, devido à natureza complexa do ser humano, traz serias 

consequências ao indivíduo. A presença de qualquer alteração auditiva 

na primeira infância compromete o desenvolvimento da criança como 

um todo, nos aspectos linguísticos, pois existe um período crítico para 

a aquisição de uma língua. 

 

Compreender que essa parcela da população faz parte de nossa sociedade, e que foram 

por muito tempo ignorado como cidadãos é uma prerrogativa para viabilizar um ensino que 

leve em consideração às características biológicas e humanas desse grupo para que haja uma 

melhor incorporação social dos mesmos. 

A inclusão tem sido um tema bastante debatido atualmente, mas mesmo com tantos 

debates sobre a perspectiva da inclusão, o que se evidencia é uma acentuada desigualdade social 

no que se refere a garantia de direitos aos grupos minoritários, como é o caso das pessoas com 



 

 

necessidade especiais, nesse sentido o que gera, é exclusões fundamentadas na diferença que o 

outro possui.  Na ótica de Kauchakje (2003, p. 57). 

O interesse pelo tema é suscitado pelo debate acadêmico sobre a 

sociedade inclusiva que, muitas vezes, privilegia os estudos sobre o 

direito à diferença, mesmo num pais como o Brasil, no qual os direitos 

que fazem referência à igualdade, como os direitos à educação, à saúde, 

à habitação, à alimentação e ao trabalho, não lograram ser garantidos 

no cotidiano da vida e das relações sociais. Para a maioria das pessoas 

dos grupos minoritários ou marginalizados (mulheres, homossexuais, 

idosos, negros, índios, pessoas com deficiência visual, surdos, entre 

outros), cuja situação social é configurada pela pobreza, pela privação 

ou pela eficácia no atendimento dos direitos sociais, a exclusão baseada 

na desigualdade social pode sobrepor-se, agravando e aprofundando 

outras exclusões fundamentadas na diferença. 

 

A diferença é entendida como algo que incapacita o indivíduo, logo o surdo, o deficiente 

visual, o deficiente físico, entre outros são categorizados como incapazes de realizar algo, ou 

ao labor, possuindo, portanto, uma desvantagem em relação ao indivíduo considerado na 

sociedade contemporânea como normal, aquele sem limitações. Brito (1993, p. 45) ressalta que 

“O reconhecimento da diferença é o primeiro passo para a integração do surdo na comunidade 

ouvinte que o circula” (BRITO, 1993 p. 45).   

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 1989) faz uma distinção dos conceitos 

“deficiência, incapacidade e desvantagem”. Deficiência “diz respeito exclusivamente a 

alterações do corpo ou aparência física, de órgãos ou função. As diminuições de desempenho e 

atividade funcional são qualificadas como incapacidade [...]” (ALMEIDA, 2000 p. 26). A 

incapacidade pode surgir como consequência direta da deficiência ou como resposta do 

indivíduo – sobretudo PSICOLÓGICA, tais como angustia, depressão, baixa autoestima, não 

pertencimento – as deficiências físicas, sensórias e outras. A incapacidade representa a 

objetivação de uma deficiência [...]. Definida na perspectiva de Resende (2001, p. 7-8). 

 

A desvantagem é consequente a uma deficiência ou à incapacidade que 

limita ou impede o desempenho de uma atividade considerada normal 

para o indivíduo. [...] A desvantagem é, portanto, a perda ou limitação 

das oportunidades de participar da vida em comunidade, em igualdade 

de condições com as demais pessoas. 

 

A desvantagem nesse sentido é construída na relação social com o outro, no âmbito do 

Ensino Superior essa desvantagem pode ser percebida nas barreiras que o indivíduo deficiente 

encontra no que se refere ao ensino de conteúdos educacionais, e na aquisição de conhecimento, 

pois nada se diferencia, uma vez que o conteúdo é repassado sem levar em conta a limitação 

desse indivíduo, sendo os conteúdos elaborados e repassados tendo enfoque a maioria 

“normais”, ou seja, não há inclusão concreta, mas sim falada.  



 

 

Assim, para Kauchakje (2003, p. 67) a “inclusão ocorre quando os direitos dos surdos 

são garantidos, e que este participe de igual para igual com o outro em sociedade, na construção 

e reconstrução de sua identidade, sendo novos direitos a eles incorporados”. É possível 

encontrar uma série de artigos constitucionais e leis que garantem direitos aos indivíduos com 

alguma necessidade especifica nos livros e artigos, tais como em Araújo (1994), Assis & Pusoli 

(1992) e Kauchakje (1997). Elencam-se, portanto, alguns artigos constitucionais e leis 

existentes na Constituição Federal de 1988 que garantem os direitos aos indivíduos com 

necessidades especiais, e que devem ser ressaltados, embora sejam sobejamente conhecidos e 

de fácil acesso, faz-se necessário dar-lhes a sua devida importância e garantir que cada um deles 

sejam executados. 

De modo geral o surdo na Constituição Federal (BRASIL, 1988) conseguiu o direito a 

inclusão social, assistência para poder estar dentro do espaço escolar como as demais pessoas 

com o auxílio do interprete de libras, as leis resguardam esse direito aos deficientes visto que a 

educação é um direito para todos os brasileiros independente de quaisquer variáveis. 

De acordo com Kauchakje (2003, p. 63) vivemos numa sociedade com significativa 

desigualdade social, e “os direitos das pessoas que fazem parte das minorias, tais como os 

surdos, tendem a ser reiteralmente desrespeitados”. Para Almeida (2000, p. 175) embora haja 

leis e artigos que garantem direitos a essa parcela da população o que se evidencia é o não 

cumprimento destas, ocorrendo “dificuldades de acesso que impedem que grande parte desse 

segmento da população tenha suas necessidades assistidas”. Ainda em conformidade com 

Almeida (2000, p. 175): 

 

desvantagens sociais dos portadores de deficiência, espalhadas pelos mais diferentes 

setores da vida social, do trabalho, às relações afetivas, aprofundam-se a despeito das 

conquistas verificadas no campo da institucionalidade jurídico-constitucional. 

 

Rosa (2001 p. 235) diz que “as instituições envolvidas com as pessoas surdas defendem 

seus direitos em termos de igualdade”, essa igualdade de direitos deve ser pautada na 

diversidade humana, visto que o deficiente, neste caso o surdo, é diferente, porém essa diferença 

não deve ser levada como algo que o inferiorize, ou incapacite. Dispondo a sociedade a meta 

de acolher esse indivíduo, dando-lhe suporte nas diferentes esferas sociais. 

Nesse sentido, a diferença deve ser tomada como algo relevante, pois ser diferente é 

natural da existência humana, não devendo, portanto, a necessidade da diferença ser tomada 

como algo que exclua o indivíduo, uma vez que ser diferente, pode ser entendido como normal. 



 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Pesquisar sobre o processo inclusivo de pessoas com deficiência auditiva no ensino 

superior possibilitou a nós acadêmicos do curso de Psicologia um novo olhar sobre as 

dificuldades enfrentadas por essa parcela da população, que muitas das vezes não têm suas 

necessidades assistidas dentro da sala de aula.  

Vê-se que muito foi conquistado por intermédio de leis que vieram resguardar direitos 

fundamentais. Continuar debatendo a temática acaba por fazer com que cada vez mais a 

inclusão venha a ser parte frequente das discussões acadêmicas e torne-se uma causa mais 

abraçada, difundida e defendida por todos. 
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