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Resumo
Este trabalho traz uma analise sistemática da qualidade do ensino público voltado às pessoas surdas. O
texto retrata a situação do surdo na sociedade predominantemente ouvinte e a facetada educação inclusiva
que apesar dos tímidos avanços ainda tem muito por fazer até atingir o patamar de ensino eficiente onde
as diferenças sensoriais, assim como as ideológicas, étnicas, religiosas entre outras possam ser
valorizadas e respeitadas no meio acadêmico. O texto aborda o dinamismo ideológico de uma educação
que ao invés de incluir, exclui, devido aos métodos arcaicos de ensino que obriga o aluno a adequar-se a
prática metodológica do professor e não o inverso. É fato que a Educação Especial no Brasil vem
conquistando espaço e garantindo os surdos o direito ao ensino de qualidade, assegurado em vários
documentos tais como: Lei 9.394/96 que dispõe de uma educação de qualidade a todos, o decreto n°
5.626/05 que regulamenta a lei 10.436/02, onde trata sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS,
sendo esta a segunda língua oficial do Brasil e primeira língua da comunidade surda. Tal conquista
assegura ao aluno com surdez o acesso e permanência na escola com aproveitamento curricular
acessível em sua língua materna, a Libras, sem prejuízo na língua portuguesa que deverá ser ministrada
na modalidade escrita. É preciso repensar às práticas pedagógicas e reconstruir o verdadeiro papel da
escola inclusiva, tal qual, como manda a Lei. Discursos que alegam falta de qualificação profissional já
não justificam mais, apenas demonstram a exclusão social promovida pela escola facetada como
inclusiva. A proposta metodológica apresentada nesse trabalho está voltada para a pesquisa bibliográfica
de caráter explicativo, método este muito utilizado e de suma importância para a construção do
conhecimento científico, uma vez que sua proposta de desenvolvimento exige do pesquisador bastante
dedicação, leitura, compreensão, reflexão, senso crítico e postura altruísta. Encontra-se nesse trabalho os
processos de escolarizações que os surdos têm passado até a atual abordagem metodológica: Bilinguismo.
O texto faz uma análise do desenvolvimento escolar e consequentemente social da comunidade surda
partindo do oralismo imposto no congresso de Milão em 1880 até os dias atuais.
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Introdução
É nítido o descompasso escolar da maioria dos alunos surdos em relação aos ouvintes
sem deficiências. Em decorrência da ineficiência dos sistemas de ensino onde a
Educação Especial tem sido literalmente deficiente o que os dados mostram são pessoas
surdas ocupando os cargos onde exigem menor grau de escolaridade, surdos sendo
obrigados a desistir da escola por não conseguir compreender a língua portuguesa,
mesmo na modalidade escrita, já que, os surdos alfabetizados em Libras tendem a seguir

a mesma estrutura gramatical da sua língua materna, que difere da portuguesa e
infelizmente muitos professores de alunos surdos não possui o mínimo de entendimento
a respeito dessa língua e o pior não se sentem motivados a buscar conhecimento junto
ao aluno surdo e sua comunidade.
Esse estudo parte de abordagens bibliográficas que retratam o cenário de conquistas
legais e também lenta e descompassada educação bilíngue na concepção da escola
inclusiva. O início da História da educação do surdo no Brasil foi marcado pela criação
do Imperial Instituto surdo mudo no ano de 1858, hoje conhecido com INES (Instituto
Nacional de Educação do Surdo) aos dias atuais, houve inúmeras conquistas frutos das
lutas organizadas por pesquisadores da área, pais de filhos surdos, professores e toda a
comunidade surda. Dentre um dos grandes ganha que não só os surdos, mas os
brasileiros conquistaram foi o reconhecimento da língua de sinais como 2ª língua oficial
da nação. Com 15 anos de homologação da lei, infelizmente ainda existem muitos
surdos desassistidos, e os surdos filhos de pais ouvintes é o grupo mais vulnerável,
desprovidos de uma linguagem eficiente vivem a mercê do próprio destino. A escola
por sua vez sempre na defensiva argumenta tudo que justifique sua falha, e enquanto
isso, o aluno vai sucumbindo seu potencial de desenvolvimento cognitivo devido essa
defasagem lingüísticas. E quando menos se espera aquela criança surda torna-se o
analfabeto de hoje: desempregado, marginalizado, excluído, sem perspectiva de vida,
acreditando ser vítima do acaso, vivendo como se fosse um estrangeiro em sua própria
pátria. Até quando a escola irá contribuir com isso?

Desenvolvimento
A tão sonhada garantia de direito de igualdade presente na Constituição de 1988,
só passou a ter sentido para a comunidade surda no ano 2002 com a Lei 10. 436 e mais
tarde com o decreto 5.626. Uma pena, que os anseios da comunidade surda por uma
educação inclusiva ainda seja um entrave em muitas regiões do país que continuam com
práticas segregadoras e arcaicas. Outra falha dos sistemas de ensino parte da ideia de
que todo o problema de aprendizagem do surdo centra-se unicamente na sua linguagem,
esse pensamento ultrapassado é excludente.
Notadamente, em nossos dias, milhares de docentes, presos às
“amarras institucionais” ou até mesmo por acreditarem que a
educação dos surdos está restrita ao acesso da fala, continuam
afirmando que o surdo oralizado tem menos dificuldade na
escola. (Silva, 2001. p.45).
Centrar as dificuldades de desenvolvimento e aprendizagens dos surdos
unicamente nos mecanismos linguísticos retrata a ignorância e o descaso com o ensino.
Estabelecer um sistema de linguagem unificado entre aluno, pais e professor é
fundamental, porém os obstáculos de natureza social, familiar, psicológica ou outra
podem impedir o avanço escolar desse aluno, desse modo as práticas metodológicas de
sucessos devem primar pela participação e colaboração ativa e consciente de pais e
comunidade em geral buscando valorizar as individualidades e potencialidades de cada
sujeito. Candau (2009) afirma que a escola deve promover um ambiente harmonioso
onde as diferenças possam ser valorizadas através do respeito e da equidade.
A língua de sinais ao invés de aproximar tem distanciado os professores e alunos
surdos, e isso é muito triste! A desculpa da falta de qualificação já não deve ser mais
aceita em tempos de internet, onde os ensinos a distância têm alcançado com êxito os
locais mais longínquos.

A escola deve qualificar seus professores, mas para atuar não apenas na escola,
mas que tenha ideias para desenvolver projetos mais audaciosos com o envolvimento da
família e demais setores da sociedade mostrando a riqueza da cultura surda sua
exuberante linguagem. O compromisso com aprendizagem bilíngue do discente deve
ser peça chave, uma vez que o aprendizado da Libras como primeira língua e o
português escrito como segunda é um direto garantido por lei a esse aluno. O ensino da
língua portuguesa na modalidade escrita faz parte dos três momentos que serão
ofertados pelo AEE - Atendimento Educacional Especializado que são eles: ensino de
Libras; ensino em Libras e ensino da Língua Portuguesa na modalidade escrita
(BRASIL, 2008). Os três momentos devem acontecer preferencialmente na sala de
recursos multifuncional no contra turno do ensino regular e ministrado por um
profissional habilitado. Vale lembrar que os dois primeiros momentos acima citados
devem ser ofertados preferencialmente por um professor surdo.
São muitos os relatos de fracasso escolar e exclusão social da pessoa surda. O
fato de não haver uma comunicação eficiente tem levado muitos indivíduos com surdez
a abandonarem seus lares e consequentemente às escolas em busca de um refúgio
linguístico. Há muitos casos de surdos que nunca conseguiram estabelecer diálogos
recíprocos com seus familiares, vizinhos, professores... Infelizmente a trajetória desses
povo tem sido marcada por diversos períodos de fracassos onde concepções
metodológicas eram impostas sem levar em consideração a identidade, a
individualidade, à diferença. SKLIAR (2009). Por séculos tentou-se desconsiderar a
surdez inferiorizando a língua de sinais, facetando a educação escolar e comprometendo
de forma desumana o desenvolvimento integral desses alunos.
Nos dias atuais a escola diz-se preparada para receber esse aluno e a chamada
inclusão escolar passou a ser tema de discursos políticos partidários e políticos
ideológicos passando uma falsa imagem à sociedade que acredita que o ensino de hoje
respeita e valoriza as diferenças. Muitos alunos surdos nem sequer sabem de seus
direitos de ser alfabetizado em sua língua primeira e de ser assistido por um profissional
qualificado em tradução e interpretação em Libras. Sabe-se que todo o problema do
surdo não se limita apenas na falta de sistema lingüístico organizado, porém a falta
desse mecanismo leva qualquer indivíduo seja ele ouvinte ou surdo a ter sérios
problemas como a exclusão social, falta de identidade pessoal, baixo rendimento
escolar, baixa autoestima, enfim um marginalizado, subalterno, pobre coitado, um
escravo da sociedade ouvinte condenado a viver de favores ou de serviço informais ou
até mesmo ilegais.
Para que se promova um ambiente estimulador de aprendizagem, acolhedor é
necessário não só a escola, mas todos os envolvidos no processo possam comungar dos
mesmos ideais onde o aluno seja o centro do processo de ensino. Onde cada aluno sinta
motivação e autoconfiança em superar suas barreiras psicológicas decorrentes da falta
vínculos afetivos e emocionais pelos quais tem enfrentado ao longo dos anos em função
de sua diferença,
Nota-se que apesar da mudança ter ocorrido na lei, a escola ainda não sabe lidar
com as diferenças entre as principais causas de tal insegurança percebe-se que pouco
professores estão disposto a encarar o fato, julgam-se despreparados, alegam falta de
habilidade ou afinidade. E enquanto não se têm profissionais que realmente tenham
disposição e que queiram mudar a realidade de escola para que possa de fato se
chamada de inclusiva, os alunos continuam sendo vítimas de métodos ineficientes

impostos pela comunidade ouvinte que insiste em tratar a educação de maneira
homogenia não aceitando a surdez como uma diferença, mas como uma patologia.
É lamentável que ainda exista apologia e seguidores do oralismo. (Maior
retrocesso escolar e social já imposto à comunidade surda) As provas desse desrespeito
encontram registrados nos documentos aprovados no Congresso de Milão em 1880,
onde grupos de pessoas ouvintes de várias partes do mundo reuniram para decidir a
melhor abordagem pedagógica que seria imposta a pessoa com surdez. Tal evento
impôs o oralismo como única forma de comunicação do surdo, qualquer gesto era
proibido. A língua gestual era vista como ineficiente, incompleta, incapaz de expressar
sentimento e outros conceitos abstratos, sem estrutura gramatical.

Mesmo diante de tantos retrocessos na história da educação especial sempre
houve pesquisadores que acreditaram na educação como única forma de
desenvolvimento e que entendiam as diferenças como algo positivo e foi através da
pesquisa que o método oralista foi derrubado dando lugar ao bilinguismo.
Infelizmente, existem ainda muitos alunos surdos que não utilizam a língua de sinais,
pois nunca tiveram a oportunidade de aprender. Nem sempre é possível encontrar uma
escola com professores qualificados que possam ofertar um ensino de excelência. A
educação especial clama por atenção e respeito principalmente da escola que é uma
importantíssima instituição responsável pelo desenvolvimento humano, social e cultural
dos indivíduos.
Dentre os marcos legais vigorantes no Brasil pode-se citar a Declaração de Salamanca
1994, documento de caráter internacional destinado à educação especial e é hoje uma
base legal de grande valor para a comunidade surda, pois traz e assegura em seu texto as
seguintes declarações imperativas:
“O princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as
crianças deveriam aprender juntas, independentemente de
quaisquer dificuldades ou diferenças que possam ter. As escolas
devem reconhecer e perceber a importância de se trabalhar com
as diferenças linguísticas, de gênero, de etnias, sociais e tantas
outras. Tais diversidades enriquecem o currículo escolar
contribuindo para a formação de sujeitos altruístas e
consequentemente de uma sociedade mais humanitária, justa e
resiliente. (…)”. (MENEZES e SANTOS).
Para que todos tenham condições iguais de aprender juntos faz-se necessário
preparo, planejamento, compreensão didática e metodológica não só dos conteúdos a
serem trabalhados com principalmente o conhecimento sobre o sujeito, como ele
aprende, qual o impacto que o meio exerce sobre a aprendizagem e a partir dessas
informação o professor terá mais segurança de desenvolver atividades que possibilitem
aos alunos aprender explorando as inúmeras possibilidades que as linguagem visuais,
auditivas, táteis, escritas, corporais podem oferecer, cabendo ao docente desenvolver
competições onde o principal adversário de cada um seja seu próprio limite. Jogos
tradicionais, jogos eletrônicos, a dança, o teatro são recurso pedagógicos de grande valia
para ser explorado nas salas de aulas.
Por muito tempo a língua de sinais foi considerada inferior as línguas orais, ou
seja, acreditavam que a mesma não apresentava as condições básicas necessárias para
ser aceita como língua. Hoje se pode comprovar que essa ideia era errônea, (o que levou
anos para se provar o contrário). Assim citam as pesquisadoras:

“As línguas de sinais, conforme uns consideráveis números de
pesquisas contêm os mesmos princípios subjacentes de
construção que as línguas orais, no sentido de que têm um
léxico, isto é, um conjunto de símbolos convencionais, e uma
gramática, isto é, um sistema de regras que regem o uso desses
símbolos”. (Quadros eKarnopp. p.48. 2004).
O ensino da língua de sinais começou a ser divulgada entre as comunidades
surdas e ganhando força entre os especialistas que acreditavam na eficácia da mesma.
Com uma mistura de sinais de origens francesas e os sinais usados pela comunidade
surda brasileira o idioma se expandiu, porém, em Milão na Itália pesquisadores e
críticos da língua de sinais, reuniram-se no ano 1880 no maior congresso internacional
para discussão de abordagem metodológica a ser imposta a pessoa com surdez, segundo
os congressistas, o melhor método de ensino a ser aplicado em todos os sistemas de
ensino inclusive brasileiro, seria o oralismo.
No evento os surdos não puderam opinar ficando a cargo apenas dos ouvintes a
decisão final. A partir dessa data decretou-se a proibição do uso da língua de sinais e
qualquer tentativa de sinalização deveria ser proibida no meio social, sob a penalidade
de sérios castigos. O período de vigência da concepção oralista marca um grande
retrocesso na história de luta da comunidade surda.
Mesmo depois de muito anos de superação de ideia errônea a respeito da Libras
é comum ouvir pessoas se referir a língua de sinais de modos impróprios tais como:
linguagem de sinais, linguagem dos surdos-mudos, gestos, mímicas, enfim... Para sanar
a falta de conhecimento a respeito da língua a escola na qualidade de instituição social
deve promover palestras, oficinas, cursos abertos aos pais, alunos ouvintes, equipe
pedagógica e sociedade em geral a fim de introduzi-los na comunidade surda para que
possa ter acesso a riqueza da cultural viso-espacial.
Com essas ações a escola demonstra preocupação com a educação inclusiva e passa ser
modelo ideal a ser seguido. A escola precisa acolher a comunidade e inseri-la no seu
contexto educativo, uma vez que, a educação é dever de todos, e portanto os elos entre
as partes envolvidas devem ser fortalecidos através de projetos culturais. Essas ações
devem ser promovidas regularmente, de modo que o ambiente escolar seja regularmente
frequentado por todos.
Os sistemas de ensino não podem mais continuar reproduzindo a exclusão sob a velha
retórica da falta de qualificação. Se a escola não estiver preparada para ensinar com
qualidade, tão pouco a sociedade em geral estará apta a recebê-lo com dignidade.
Conclusão
Após a análise reflexiva e discursiva sobre a participação do aluno surdo no
processo educacional, observa se que a escola não está preparada para trabalhar com as
diferença contribuindo muito para a evasão escolar do aluno surdo, conseqüentemente,
contribuindo com o exclusão escolar e social do sujeito Nota-se também que assim
como a sociedade a escola também exclui cidadão este, que nem sequer conseguiu com
compreender a complexidade de sua língua mãe, elo fundamental para o
desenvolvimento das demais competências básicas para viver bem em sociedade. O
texto não generalizado, uma vez que é sabida que alguma pouca escola tem
desempenhado o dever de ofertar um ensino de qualidade independente do aluno, ter ou
não, algumas deficiências. As escolas da diferença é exemplo disso, primam pelo dever
da igualdade dando, respeitando a individualidade, o tempo, o ritmo e o modo de ser e
de aprender de cada um.

Ao contrário desse modelo, infelizmente uma gama muito grande de escolas
ainda desdenham das diferenças, confundem inclusão com integração e pelo fato de
terem alunos surdos acreditam que são estão fazendo a diferença. Pelo contrário
continuar sendo excludentes, pois não há inclusão num espaço onde não exista
acessibilidade. E no caso da surdez a ausência da língua de sinais acarreta a falta de
acesso aos conteúdos, socialização e interação deste com os ouvintes na escola, em casa
e na sociedade. Até onde a escola vai contribuir com isso?
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