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A Língua de Sinais é o verdadeiro equipamento da vida mental do Surdo; ele
pensa e sé comunica apenas por este meio, e ele recebe por este mesmo meio os
conceitos e as idéias (...). Ela (...) precede qualquer outra linguagem e, abrindo
caminho para o pensamento, permite ao Surdo apreender a palavra e a própria
idéia de linguagem. A Língua de Sinais um meio indispensável de comunicação
entre o professor e o aluno, e é de enorme valia em sala de aula para a
explicação de conceitos e palavras. Ela não apenas abre caminho para o ensino
inicial, como também oferece um apoio contínuo para o processo de orientação e
explicação.

Otto F. Kruse (1853).

RESUMO

Quando se fala de inclusão pensa-se imediatamente em oportunidades, direitos e
igualdade. Isso realmente se define inclusão mais a realidade atualmente muitas vezes é
outra. O presente artigo faz uma analise sobre a inclusão educacional em escolas públicas
de ensino regular que muitos acreditam que seja uma forma inclusiva, mas na verdade
seria uma máscara da realidade excludente dos alunos surdos. A inclusão de surdos na
escola regular é um tema de grande discussão entre educadores, profissionais e familiares,
que buscam uma melhor qualidade nos ensinos desses alunos, surgindo como um grande
desafio para todos. Quando falamos em deficiência imediatamente consciente ou
inconscientemente julgamos as pessoas incapazes de realizar atividades normais como
qualquer outra pessoa dita “normal”, confundindo-se muitas vezes a inclusão com
integração.
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SUMMARY

When there is talk of inclusion immediately believed in opportunities, rights and equality.
This really sets include more reality today is often another this article makes a criticism
about the educational inclusion in regular education public schools that many believe is an
inclusive way but in truth would be a mask of excluding reality of deaf students. The
inclusion of the deaf in regular school is a subject of great controversy among educators,
professionals and families, looking for a better quality in the teachings of these students,
emerging as a major challenge for all, when we talk about disability immediately
consciously or unconsciously played people unable to perform normal activities like any
other person said "normal", confusing-if often the inclusion with integration.
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INTRODUÇÃO

Através das regulamentações das leis, hoje tem visto uma maior preocupação por parte
das políticas públicas quando se trata de inclusão, porque inclusão escolar é o acolhimento
de crianças, jovens e adultos independente de cor, religião, classe e deficiência seja física
ou psicológica em escola regular, assim sendo todas as escolas são obrigadas a aceitar e
oferecer um atendimento especializado e de qualidade a essas pessoas, certificando que
não basta apenas aceitar mas está preparados a inserir-la no convívio do âmbito escolar,
esse é o dever da escola e de toda comunidade escolar o professor principalmente por está
sempre no convívio direto com esses indivíduos e sendo que esse atualmente é um dos
maiores desafios a ser enfrentado.

2001 – Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica
(Resolução CNE/CEB nº 2/2001)
Determinam que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos,
cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos educando com
necessidades educacionais especiais (art. 2º), o que contempla, portanto, o
atendimento educacional especializado complementar ou suplementar à
escolarização. Porém, ao admitir a possibilidade de substituir o ensino regular,
acaba por não potencializar a educação inclusiva prevista no seu artigo 2º.

Para Glat(2007) a educação inclusiva:

(…) Significa um novo modelo de escola em que é possível o acesso e
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permanência de todos os alunos, onde o mecanismo de seleção e descriminação,
até então utilizados, são substituídos por procedimento de identificação e
remoção das barreiras para aprendizagem. Para torna-se inclusiva a escola
precisa formar seus professores e a equipe de gestão, e rever formas de
interação vigente entre todos os segmentos que compõem e que nela interferem,
precisa realimentar, sua estrutura , organização, seu projeto político pedagógico,
seus recursos didáticos, metodologias, estratégias de ensino, bem como suas
práticas avaliativas. A proposta de educação inclusiva implica, portanto um
processo de reestruturação de todos os aspectos constitutivos da escola
envolvendo a gestão de cada unidade e os próprios sistemas educacionais.

Desde a Idade Média pessoas com deficiência têm sido vistas como criaturas de força
maligna, e muitas vezes até sendo eliminadas pela própria família focalizando nesse artigo
o deficiente auditivo ou Surdo, como muitos preferem ser chamados são pessoas usarias
da língua de sinais sendo essa uma comunicação visual, falando-se brevemente sobre a
surdez, apresentam-se históricos sobre a educação dos surdos tendo eles que passar por
diversas formas de comunicação oralista, gestualista, total e bilingüismo, hoje podendo ter
a liberdade de escolha de sua comunicação.

Na comunicação oralista os surdos eram obrigados a usarem a fala e a entenderem através
de mecanismo, que é a língua oral.

Na comunicação gestualista os surdos eram ensinados através de gestos ou sinais,
linguagem visual.

Na comunicação total o surdo utiliza diferentes formas de comunicação ao mesmo tempo,
códigos, sinais, português, datilologia etc.

Na comunicação bilíngüe o que eles lutam atualmente é a forma de comunicação onde o
surdo domina tanto a L1(língua de sinais) quanto a L2 (Língua portuguesa).

Mas como foi dito, no passado os surdos eram vistos como aberrações, incapazes de
pensar, e até mesmo pessoas castigadas pelos deuses, esse conceito prosseguiu até a
década de 50. No Brasil entre o século XVIII e XIX começaram a surgir centros de
atendimentos para pessoas com deficiência auditivas, mas servindo apenas de abrigo, foi a
partir da metade do sec. XIX que começaram a criar escolas para uma educação
diferenciada através da iniciativa de profissionais envolvidos na área da medicina.

A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento
educacional especializado substituindo ao ensino comum, evidenciando diferentes
compreensões, terminologias e modalidades que levaram a criação de instituições
especializadas, escolas especiais e classes especiais. (BRASIL, 2007,pg 27)

De acordo com Janussi (1985) a educação especial no Brasil foi criada através de D.Pedro
II quando fundou o ( atual INES) Instituto de Surdo-mudo 1957, em favor do surdo a
autora ainda afirma que a preocupação com pessoas deficientes iniciou no final do império
e no inicio da república e assim se fortalecendo até o século XX nesse período várias
formas educacionais foram implantadas.

“A partir do final dos anos 1960, e de modo mais destacado nos anos 1970, as
reformas educacionais alcançaram o setor da educação especial sob a égide dos
discursos da normalização e da integração. A educação especial constou como
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área prioritária nos planos setoriais da educação, após a Emenda constitucional
de 1978 a lei nº. 5692/71, de reforma de 1º e 2º grau, e foi completada com a
edição de normas e planos políticos de âmbito nacional: as definições dos
Conselhos Federal de Educação sobre a educação escolar dos excepcionais, as
relações dos Conselhos Estaduais de Educação sobre diretrizes de educação
especial, a criação de setores de educação especial no sistema de ensino, a
criação de carreiras especializadas em educação especial na educação escolar (os
professores dos excepcionais) e também do campo de reabilitação (a constituição
da equipe de reabilitação/ educação especial)” (FERREIRA , 2006, pg. 87)

Hoje se tem visto em sala de aula um bloqueio de comunicação entre alunos surdos e
professores, sendo que o procedimento de ensino baseia-se na língua oral dificultando o
ensino-aprendisagem pelo fato de que eles conseguem desenvolver apenas a linguagem
visual. Muitos profissionais não sabem e não são preparados para receberem esse tipo de
alunos. No que diz respeito à interação dos surdos em sala de aula Sassaki (1997, P. 41)
diz que:

“[...] a inclusão da criança com surdez na escola regular requer uma boa
preparação tanto do aluno quanto da escola para que ambos se sintam
capacitados a participar dessa interação”. Sassaki (1997, P. 41)

Esse é um processo que deve acontecer desde a educação infantil, usando metodologias
que facilitem a compreensão e a comunicação, fazendo com que essa criança se sinta
inclusa e interaja com as outras crianças ouvintes, porque tais crianças tem o mesmo
desenvolvimento e capacidade para aprendizagem como qualquer outra ouvinte, tendo
apenas a limitação auditiva, mas podendo ser supridas.

1. A Família e a educação do surdo.

Há uma variação de aceitação ou rejeição por parte da família ao saber que seu filho é
surdo, sendo essa uma situação conflitante. A reação dessas famílias geralmente é de
aspectos negativos, como superproteção, sentimento de pena, ódio, insegurança e
vulnerabilidade, criando um preconceito devido à aceitação da sociedade que discrimina o
diferente, julgando esse indivíduo incapaz de ser independente na vida social, por isso é
essencial a presença de um profissional para apoiar, esclarecer e passar experiências
vividas por outros surdos.

Umas das maiores preocupações da família é em relação à educação dos filhos surdos, pois
muitos não conhecem o direitos do deficiente e o medo da rejeição por parte da escola,
sendo que realmente isso acontece, as escolas ao saber que iram receber uma criança
deficiente muitas vezes não aceitam mesmo tendo obrigação por lei, simplesmente porque
essa escola terá que se adaptar a esse aluno e como muitas não tem essa preparação a
uma rejeição, sendo esse um dos momentos mais angustiantes para a família. A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB, nº 9394/1996) estabelece que os sistemas
de ensino devam assegurar, principalmente, professores especializados ou devidamente
capacitados, que possam atuar com qualquer pessoa especial na sala de aula.

Nas grandes cidades existem diversas locais de ensino: classes especiais escolas especiais
e a inclusão em classes regulares.

1.1 O Fracasso escolar dos alunos surdos
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A educação dos surdos nas escolas regulares se torna um grande desafio e é um tema de
bastante debate entre profissionais e pelos próprios surdos, que lutam por seu direito de
uma educação inclusiva de qualidade e que realmente seja praticada a inclusão.
Atualmente, o que se vê são alunos deficientes depositados em sala de aula, mas muitas
vezes ignorados e despercebidos pelos professores e alunos da classe, sentindo-se
excluídos.

Pensar em fracasso escolar faz com que direcionemos a questão do preconceito em relação
aos alunos surdos. Conforme afirma DOTTI (1992, p.27),

[...] sabe-se que a questão do fracasso escolar está mais ligada aos preconceitos
que temos a respeito da criança e da pobreza. Procurando ver as crianças e as
classes populares sob a ótica de uma matriz dialética, ver o que a criança tem de
feio e bonito, viver a diversidade, com crianças diversas, desmitificando os nossos
estereótipos positivistas de que existe o "bom" aluno e o professor "padrão".

O aluno muitas vezes é avaliado superficialmente criando em si uma dificuldade no seu
desenvolvimento, tendo assim uma baixa auto-estima e há preconceitos do professor com
relação a ele.

É importante entender que a aprendizagem é um processo social, visando que o
profissional seja mediador facilitando a compreensão, o aprendizado e o desenvolvimento
dos alunos. Cabe ao professor criar metodologias para o incentivo desse aluno no prazer
em aprender.

Segundo TONINI (1997, p.56),

[...] o desafio que se coloca é para os professores envolvidos, inclusive a escola,
de renunciar aos privilégios da visão tradicional e conservadora oferecidos, e
começar a atuar de forma mais aberta, para descobertas de novos conceitos,
atuações, visando sempre um estudo integrado que busque uma compreensão
global do [fracasso].

Verdadeiramente, esse compromisso se torna um desafio, quando se trata de atuações
pedagógicas. É fundamental que se tenha um olhar diferente para a educação de surdos,
designando políticas efetivas, para criação de escola para surdos, não uma escola de
ouvintes que apenas depositam surdos, mas uma escola especial sem nenhum conceito da
que conhecemos como especial, mas local de valorização da cultura surda, possibilitando
aos surdos um espaço lingüístico necessário para que desenvolva suas potencialidades
comunicativas e lingüísticas. Podendo-se assim assumir suas identidades, sem que os
ouvintes interfiram em seus papéis e controle-os.

Hoje não há como se pensar em fracasso escolar das pessoas surdas sem que haja um
debate em revisão desses conceitos e dos métodos pedagógicos usados, pensando sobre a
escola que se quer para os surdos, com a participação dos surdos nos projetos
político-pedagógicos.

Por meio do bilingüismo aborda-se uma educação que visa capacitar a pessoa com

surdez para usá-la as duas línguas: L1 e a L2.

Os planos educacionais começam a organizar-se a partir do Decreto 5 626/05 que

Regulamento a Lei de Libras (Língua Brasileira de Sinais). Com isso, os surdos passaram a
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ter direito ao conhecimento da língua. O português é usado na modalidade escrita, sendo
como segunda língua, e a educação dos surdos passa a ser bilíngüe. Quadros diz que:

“Quando me refiro ao bilingüismo, não estou estabelecendo uma dicotomia, mas
sim reconhecendo as línguas envolvidas no cotidiano dos surdos, ou seja, a
Língua Brasileira de Sinais e o Português no contexto mais comum do Brasil.”
(2000, p.54).

Na atualidade, existem algumas discussões relacionadas à inclusão dos alunos surdos,
focando que, para alguns, a escola especial é uma forma de distanciar, pois os alunos
isolam-se cada vez mais e os resultados obtidos não são favoráveis.

Já para outros, essa escola valoriza a comunidade surda, sua identidade e sua cultura,
ressaltando um espaço de aquisição de uma língua concretizada que promove o
desenvolvimento cognitivo do aluno surdo. O importante é a comunicação e interação
entre as duas línguas, para que o surdo, desenvolvendo suas capacidades lingüísticas,
afetivas e cognitivas em seu espaço escolar. Com isso, é necessário conhecer os indivíduos
e seus cognitivos, particularidades, lingüísticas e saber que os alunos surdos precisam de
uma educação específica. O fundamental é que o surdo adquira primeiro a língua de sinais
e, depois a língua portuguesa para que possibilite seu entendimento, uma vez que o
aprendendo a segunda língua utilizará a primeira como técnica de aprendizagem.

O bilingüismo possibilita que a relação entre o adulto e a criança possa construir uma
imagem positiva como sujeito surdo, sem perder a capacidade de se inserir numa
comunidade de ouvintes. A proposta bilíngüe permite ao surdo fazer uso das duas línguas,
escolhendo a qual irá utilizar em diversas situações lingüísticas.

CONCLUSÃO

Este artigo tem como finalidade apontar os desafios e as dificuldades do aluno surdo em
uma escola regular de ensino, sendo que as políticas públicas criam um ensino de inclusão.
O fato é que essa inclusão é mascarada pela exclusão social e educacional, tornando a
educação um desafio para um ensino de qualidade a esse grupo minoritário, fazendo com
que o ensino-aprendizagem se torne um fracasso contribuindo para evasão e um ensino de
má qualidade, pois muitas instituições não estão preparadas para receber esses alunos,
muitos dos professores não se interessam em compreender e entender a história e
principalmente a cultura surda havendo um bloqueio nessa comunicação, o único
prejudicado com tudo isso é o surdo. Levará algum tempo para que a educação inclusiva
atenda verdadeiramente a realidade e necessidade dos surdos, por isso o ideal seria uma
escola bilíngüe, pois nesse espaço eles podem manter suas relações sociais, sem que se
sintam diferentes e excluídos.
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