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RESUMO

Este artigo tem por objetivo analisar as concepções sobre inclusão e discutir as políticas de inclusão dos
surdos no Brasil, numa perspectiva social e educacional. O processo da inclusão, embora ainda inconcluso,
representou avanços significativos quando comparado à situação de anos atrás. Fazemse necessários
estudos acerca das políticas inclusão dos surdos, considerando que as novas propostas tendem a ofertar
uma educação de qualidade na rede regular de ensino, e as discussões e divergências entre o que é
proposto pelo sistema brasileiro e o que defende a comunidade surda acontecem com frequência. Com
isso, novos olhares são lançados para as relações educacionais e sociais da pessoa surda.
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Abstract

This article aims analyze the conceptions about inclusion and discuss inclusion policies of the deaf in Brazil,
social and educational perspective. The process of inclusion, although that has not yet finished,
represented significant progress when compared to the situation years ago. Makesenecessários studies on
the inclusion of the deaf policies, whereas the new proposals tend to offer quality education in network
education, and regular discussions and differences between what is proposed by the Brazilian system and
the deaf community happen frequently. With this, new perspectives are released to the educational and
social relations of the deaf person.
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1. INTRODUÇÃO

A inclusão de pessoas surdas é um assunto que vem ganhando destaque nos últimos anos. No Brasil e em
vários países tem se desenvolvido pesquisas que comprovam a importância desse tema. Em 1994 foi
assinado na Espanha a Declaração de Salamanca, um importante documento de compromisso de garantia
de direitos educacionais. A partir de então, a defesa das políticas de inclusão tanto no âmbito educacional
como social foram reafirmadas, uma vez que a Declaração de Salamanca quando trata das novas
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concepções sobre necessidades educativas especiais destaca a importância da escola no combate a
discriminação e na sua função de desenvolver um ambiente de igualdade, de inclusão:

A tendência da politica social das passadas duas décadas tem consistido em
promover a integração, a participação e o combate à exclusão. Inclusão e
participação são essenciais à dignidade e ao desfrute e exercícios dos direitos
humanos. No campo da educação, estas concepções refletemse no
desenvolvimento de estratégias que procuram alcançar uma genuína igualdade de
oportunidades. A experiência em muitos países demonstra que a integração de
crianças e jovens com necessidades educativas especiais é atingida mais
plenamente nas escolas inclusivas que atendem todas as crianças da respectiva
comunidade. É nesse contexto que os que tem necessidades educativas especiais
podem conseguir maior progresso educativo e maior integração social.
(Declaração de Salamanca, 1994, p. 11.)

No Brasil a política de educação inclusiva é difundida pelo Ministério da Educação, que tem por objetivo
promover a educação de todos, independente de quaisquer diferença, seja ela social, cultural, étnica,
racial, intelectual e outras. O sistema educacional brasileiro propõe mudar o perfil tradicional e excludente
do ambiente escolar para um modelo que garanta o desenvolvimento de todos os alunos. Para que isso
seja possível, é necessária uma Politica de Educação de qualidade, eficaz, que possibilite de fato o acesso
e apoio igualitário de todos e que dê subsídios para que a inclusão aconteça.

A educação de surdos destacase dentre entre as diversas áreas da educação especial e nos últimos anos
ganha força através dos programas de educação inclusiva, que neste caso visam o acesso de todos os
alunos surdos nas escolas da rede regular de ensino. Desse modo, as politicas citadas também se referem
à comunidade surda. Ainda há muito que discutir sobre as politicas de inclusão de pessoas com surdez, os
questionamentos no tocante a esse modelo ainda provocam discussões sobre o que é mais adequado para
o avanço educacional e social do surdo. Por isso, fazse necessário um estudo sobre essa temática.

2. ASPECTOS DA INCLUSÃO

A história da Educação Especial apresentou diferentes concepções, terminologias e modalidades de
atendimento educacional. Ao final do século XIX houve uma etapa denominada fase de exclusão, neste
momento da história as pessoas com deficiência não podiam ter acesso a uma educação escolar. No início
do século XX, grandes instituições atendiam as pessoas deficientes oferecendolhes classes de
alfabetização, esta fase foi chamada de fase de segregação. Na década de 50 surgiram as escolas
especiais com atendimento específico para os alunos com deficiência. Alguns anos depois, sob a concepção
integracionista foram criadas as classes especiais em escolas comuns da rede regular de ensino, com a
intenção de encaminhar os alunos a um ambiente o menos restrito possível. Esta foi uma importante
etapa, intitulada fase de integração.

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial (1994, p. 18), integração “é um processo
dinâmico de participação das pessoas num contexto relacional, legitimando sua interação nos grupos
sociais. A integração implica reciprocidade”, então, integração escolar afirmase como um:

(...) processo gradual e dinâmico que pode tomar distintas formas de acordo
com as necessidades e habilidades dos alunos. A integração educativoescolar
referese ao processo de educarensinar, no mesmo grupo, a criança com e
sem necessidades educativas especiais, durante uma parte ou na totalidade do
tempo de permanência na escola. (Política Nacional de Educação Especial,
1994, p.18).

A visão de integração caracterizada pela Política Nacional de Educação Especial está mais próxima à fase
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da inclusão, ao propor um sistema educacional que atenda a todos os alunos sem distinções, sejam eles
com ou sem deficiência. No ano de 1988, a Constituição Federal brasileira bem como outros documentos
oficiais, concordantes com a importância do processo de inclusão dos indivíduos com necessidades
especiais, caminham rumo a sua inclusão na rede regular de ensino.

Mantoan, 1997, referese à inclusão como uma ferramenta completa de mudança, tanto na vida social
quanto na educativa do aluno. A autora afirma que:

(...) as escolas inclusivas propõem um modo de se constituir um sistema
educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que é
estruturado em função dessas necessidades. A inclusão causa uma mudança de
perspectiva educacional, pois não se limita ajudar somente os alunos que
apresentam dificuldade na escola, mas apoia a todos: professores, alunos,
pessoal administrativo, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral. (
Mantoan, 1997, p.121)

OS SURDOS COMO SUJEITOS DA POLÍTICA DE INCLUSÃO

A sociedade impõe limites, mas isso não significa que a cultura surda não tenha
capacidade para se desenvolver. ( JonnaWidell)

A organização das políticas de inclusão de surdos se deve entre outros motivos, pelas inúmeras lutas
dessa comunidade, pelas conquistas dos movimentos sociais, pesquisas que as universidades realizaram e
pelas situações vividas no ambiente escolar, que possibilitaram avanços também para a educação
inclusiva. No que diz respeito a educação inclusiva na escola básica, as proposições curriculares defendem
a função social da escola para a formação humana. Giroux e Simon 1995 entendem que a função social da
escola atua na construção do ser, na formação da cidadania e definem educação escolar:

A escola é um território de luta (...), as escolas são formas sociais que ampliam
as capacidades humanas, a fim de habilitar as pessoas a intervirem na formação
de suas próprias subjetividades e a serem capazes de exercer poder com vistas a
transformar as condições ideológicas e materiais de dominação em praticas que
promovam o fortalecimento do poder social e demonstrem as possibilidades de
democracia. (Giroux e Simon, 1995, p. 95).

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada em 2006 pela ONU, enfatiza as
relações da pessoa com o ambiente, ultrapassando a visão de limitação e firma o compromisso entre os
países para garantir um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, assegura que todas
as crianças do sistema educacional não sejam excluídas sob a justificativa de serem deficientes. As
Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica reafirmam esse compromisso em seu
artigo 2°, ao afirmar que:

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo as escolas
organizarse para o atendimento aos educandos com necessidades especiais,
assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para
todos. (BRASIL, 2001).

Como foi visto, a politica educacional brasileira prevê uma educação pra todos. De acordo com Quadros
(2004), “todos” quer dizer incluir a todos e que os surdos embora façam parte desse todo, acabam sendo
diferenciado por apresentarem uma língua de sinais como língua de interação. Mas, o Estado, ao afirmar a
proposta de educação pra todos sem organizarse pra atender as diferenças linguísticas e o acesso ao
conhecimento e interação das pessoas surdas, fortalece ainda mais a exclusão.
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A garantia de acesso à permanência do aluno surdo nas escolas regulares de ensino se inclui nas políticas
públicas e tem provocado inquietações de vários estudiosos e da comunidade surda. A Constituição
Federal de 1988, no seu capítulo II, artigo 208 inciso III, afirma que é dever do Estado com a educação
garantir o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiências, principalmente na rede
regular de ensino. O direito que o surdo tem de se matricular na rede regular, dá a entender que haverá,
em qualquer escola, seja ela perto ou longe de sua residência, de pequeno ou grande porte, condições
para o desenvolvimento linguístico, educacional e social desse aluno surdo. No entanto, estudiosos
apontam o distanciamento da aplicação da lei nesse sentido. Quadros 2004, diz que mesmo com a
legislação em vigor garantindo o direito linguístico do surdo ao acesso aos conhecimentos escolares nas
línguas de sinais, o fato dele estar em uma escola da rede regular, estabelece a construção de uma
educação que garanta as questões linguísticas impostas.

Nessa perspectiva, alguns autores defendem que o ensino dos surdos deve acontecer num espaço
diferente do que propõe as politicas brasileiras de inclusão, justificam que as escolas regulares não
conseguem contribuir para o desenvolvimento educacional dos alunos surdos. Skliar, 1998, defende:

Os surdos tem direito a passar por processo educativo natural que valorize sua
identidade enquanto surdo. Isso tudo só é possível em uma escola de surdos.
(SKLIAR, 1998, p.190)

Por meio da lei n° 10.436/2002 o Brasil reconheceu a Língua Brasileira de Sinais como a Língua das
comunidades surdas brasileiras. Dispõe seu artigo 1° que "é reconhecida como meio legal de comunicação
e expressão a Língua Brasileira de Sinais  Libras e outros recursos de expressão a ela associados". E
ainda define no parágrafo único:

Entendese como Língua Brasileira de Sinais  Libras a forma de comunicação e
expressão, em que o sistema linguístico de natureza visualmotora, com
estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão
de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. (Lei nº
10.436, de 24 abril de 2002)

No seu artigo 4°, coloca que o sistema educacional federal e sistemas educacionais estaduais, municipais e
do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, em seus
níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais  Libras, como parte integrante dos
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNS.

Para QUADROS (2006, p. 35), a língua de sinais "é uma língua espacial visual, pois utiliza a visão para
captar as mensagens e os movimentos, principalmente das mãos, para transmitila". Esta é uma forma
rica e completa de linguagem, possui estrutura gramatical própria e complexa, com regras morfológicas,
fonológicas, semânticas, sintáticas e pragmáticas. Atinge todas as especificidades de uma língua e é
eficiente na exposição de necessidades, sentimentos, desejos. ( QUADROS, 2006).

O reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras) trouxe inúmeras contribuições para a
comunidade surda, tornouse a condição necessária para afirmar a autenticidade dessa língua e consolidar
o processo de comunicação dos surdos. Skliar 1997 nos remete sobre a importância da língua de sinais
quando diz:

A língua de sinais constitui o elemento identificatório dos surdos, e o fato de
constituirse em comunidade significa que compartilham e conhecem os usos e
normas de uso da mesma língua, já que interagem cotidianamente em um
processo comunicativo eficaz e eficiente. Isto é, desenvolveram as competências
linguísticas e comunicativa e cognitiva por meio do uso da língua de sinais própria
de cada comunidade de surdos. ( SKLIAR,1997, p.141)
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Em 22 de dezembro de 2005, a lei 10.436 que reconhece a legitimidade da Língua Brasileira de Sinais foi
regulamentada pelo Decreto de n° 5.626/05. Este decreto dispõe que as instituições de ensino
responsáveis pela educação básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva
(Cap. VI, art. 22).

Este decreto, no capítulo VI, Art. 22, incisos I e II, estabelece uma educação inclusiva para os surdos,
numa modalidade bilíngue em sua escolarização básica, garantindose a estes alunos, educadores
capacitados e a presença do intérprete nessas classes. (MENEZES, 2006)

A oferta do intérprete de língua de sinais tem que ser vista com muita cautela, este profissional se
apresenta como elemento fundamental na qualidade da educação de surdos. Para atuar, o intérprete
deverá estar preparado e capacitado para dominar a língua de sinais e repassar os conhecimentos aos
surdos nesta língua, de forma que todos os alunos possam construir competências e habilidades tanto na
leitura como na escrita, constituindo o processo de letramento.

Neste momento, observase a importância da oficialização da Língua Brasileira de Sinais através da lei n°
10.436 de 24 de abril de 2002 e de sua regulamentação no Decreto n° 5.626/05 como um marco no
processo que envolveu as décadas de lutas pelos direitos da comunidade surda, sendo possível redefinir as
políticas de inclusão de surdos no Brasil.

Alguns estudiosos criticam a distancia entre o que está definido por lei e sua execução. Em muitos estados
brasileiros ainda exigese o ensino da língua de sinais por meios judiciais. Isso revela um dos pontos
negativos da política de educação inclusiva.

Os movimentos surdos criticam a manutenção dos surdos nos espaços escolares que foram preparados
para ensinar e aprender em português por alunos que passam a vida ouvindo e falando essa língua. Os
surdos entendem a inclusão como o direito deles terem acesso a uma educação norteada por princípios
pedagógicos que estejam adequados aos surdos. As proposições vão além dos aspectos linguísticos, inclui
aspectos sociais, culturais, políticos e educacionais. (QUADROS, 2003).

Assim, as políticas de inclusão voltadas para o surdo devem oferecer um sistema de ensino de acordo com
a perspectiva surda, espaços que valorizem sua herança cultural, que dê respostas as diferenças dos
alunos, contribuindo para a conquista de espaços educacionais, sociais e culturais que fortaleçam a
inclusão dos alunos surdos. Batista (2006) aponta a responsabilidade da escola na função formativa e
social dos alunos:

A escola é a instituição responsável pela passagem da vida particular e familiar
para o domínio público, tendo assim a função social reguladora e formativa dos
alunos. (...) Ela precisa assumir um compromisso com as mudanças sócias, com
o aprimoramento das relações entre os concidadãos, com o cuidado e respeito em
relação ao mundo físico e bens culturais que nos circundam. ( MEC, SEESP, 2006,
p.7)

Nos últimos anos as politicas educacionais tem se preocupado com as mudanças de organização escolar,
principalmente no que se refere às relações de tempo e espaço. Para reforçar a função social da escola,
Miranda (2005) afirma que mais recentemente ocorre mudanças na racionalidade que preside a educação
escolar, mudando os princípios que regem a área do conhecimento para o da sociedade. Nesse contexto
explica que:

Isso implica em mudar o conceito de escola ou, o que da no mesmo, a noção de
socialização medida pela escola, que deixa de ser orientada por um critério,
digamos iluminista, de que a emancipação dos indivíduos deva ocorrer mediante
a aquisição de conhecimentos, saberes, técnicas e valores que lhes permitam
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viver em uma sociedade medida por esses conhecimentos, saberes, técnicas e
valores, passando a orientaremse por uma noção de socialidade que prescinde
da mediação do conhecimento como sua dimensão fundamental, sendo a
socialidade per se o seu critério. O importante é que os alunos permaneçam na
escola, disponham de tempo e de espaço para que possam desfrutar o que ela
possa lhes oferecer, inclusive a oportunidade de adquirir conhecimentos, mas não
apenas isso ou não fundamentalmente isso: que eles possam viver ali e agora
uma experiência de cidadania, de convivência, de formação de valores sociais. (
MIRANDA, 2005, p. 642)

Considerando a comunidade como a justa colocação de indivíduos, onde são produzidos os fenômenos
sociais e as múltiplas relações, podese afirmar que os processos que nela acontecem provocam uma série
de mudanças, que influenciam a relação social. De acordo com FERNANDES, (1973, p. 123), "a
comunidade é, uma área de vida social assinalada por certo grau de coesão social, com isso observase a
importância de tais determinações para o início da integração dos portadores de deficiência auditiva nas
escolas e na sociedade".

CONSIDERAÇOES FINAIS

Este artigo apresentou o processo das políticas de inclusão, especialmente sobre as influências sociais e
educacionais dessas políticas na vida do surdo. Um tema ao longo dos anos passou por inúmeras
mudanças e concepções, até ser visto pela sociedade como necessidade absoluta. No Brasil, foram
implementadas políticas de inclusão visando garantir educação de qualidade para todos. Com relação as
políticas de inclusão voltadas para o sujeito surdo, a lei 10.436 e o Decreto de n° 5.626/05 foram
importantes mecanismos para assegurar os direitos conquistados ao longo de anos pela comunidade
surda. Apesar das várias iniciativas do poder público em oferecer os conhecimentos aos surdos
principalmente na rede regular de ensino, ainda há muito a ser feito para atingir a educação que eles
desejam ter, uma vez que a organização e aplicação dos serviços ofertados para apoiar a aprendizagem
não estão sendo oferecidos de forma eficaz. Nesse sentido, pensar em uma política de inclusão para
surdos requer a participação dos principais interessados nesse processo, os surdos. O diálogo com a
comunidade surda representa o primeiro passo para uma politica reconhecedora das diferenças,
preocupada com a evolução social e educacional das pessoas surdas. Não se trata apenas de buscar e criar
soluções para inserir os surdos numa escola e num mundo ouvinte, e sim de identificar as partes e o todo
desse processo, para que as condições sociais e educacionais que limitam e oprimem sejam modificadas,
sem eliminar ou privilegiar nenhum dos indivíduos envolvidos.
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