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RESUMO 

Introdução: A Educação Inclusiva é uma significativa transformação da sociedade no sentido 

de dar a todos a oportunidade de aprender, sem preconceitos nem privilégios, garantida pela 

Constituição Federal e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Objetivo: Abordar a 

importância da Educação Inclusiva nas práticas de ensino regular para deficientes auditivos, 

assim como, destacar o papel do professor e suas dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem, assinalando estratégias como o ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

que é instrumento fundamental na realização das práticas pedagógicas inclusivas. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, em livros, artigos e sites da Internet que 

tratam do assunto. Foram consultados os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais, no que 

diz respeito ao tema da pesquisa, bem como as demais legislações sobre o assunto. Resultados 

e discussão: A Educação Inclusiva deve centrar-se em um novo saber pedagógico que favorece 

a construção do conhecimento, levando à participação e integração dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. As políticas da inclusão podem contribuir para o 

desenvolvimento crítico do educando, tornando-o capaz de exercer a construção do seu próprio 

conhecimento, busca pela autonomia, viabilizando na participação da sociedade e na aquisição 

da língua de sinais. Considerações finais: Esta pesquisa apresenta a realidade enfrentada por 

 
1 Graduanda do Curso de Letras Português-Inglês da UNIFUCAMP, Monte Carmelo – M.G. 



   

 
 ANAIS DA FUCAMP, v.6, n.7, 2021                                                                           ISSN: 2448-3133 
 
 

3° SIMPÓSIO PESQUISA  

CURSO DE LETRAS - 2020 

alunos surdos e até mesmo com outras deficiências nas instituições de ensino regular. O 

principal intuito foi apontar as principais dificuldades que tanto aluno como professor têm na 

hora de colocar o ensino inclusivo em prática. 
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