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O presente artigo consiste em apresentar uma discussão sobre a formação de educadores e as
políticas públicas para a educação de surdos no Brasil, enfatizando a importância na LIBRAS. O
aporte teórico utilizado: Almeida (2000), Botelho (2010), Gesser (2009), Machado (2008) Perlin
(2006), Sá (2011), Skliar (1999), dentre outros. Na metodologia utilizou-se de pesquisa bibliográfica,
com abordagem qualitativa. Os resultados evidenciam que apesar dos avanços em termos de políticas
públicas para a educação de surdos, ainda existe um distanciamento entre o real e o ideal e se faz
necessário que ocorre mudanças no que tange a aplicabilidade das leis, na perspectiva de garantir o
direito da comunidade surda a uma educação de qualidade e inclusiva.

Palavras-chave: Formação de educadores, Educação de Surdos, LIBRAS.

RESUMEN

Este artículo presenta una discusión sobre la formación de educadores y las políticas públicas para la
educación de sordos en Brasil, enfatizando la importancia de LIBRAS. O aporte teórico utilizado:
Almeida (2000), Botelho (2010), Gesser (2009), Machado (2008) Perlin (2006), Sá (2011), Skliar
(1999), entre otros. La metodología empleó la investigación bibliográfica, con enfoque cualitativo.
Los resultados muestran que, a pesar de los avances en las políticas públicas para la educación de los
sordos, todavía existe una brecha entre lo real y lo ideal y es necesario que haya cambios con
respecto a la aplicabilidad de las leyes, a fin de garantizar el derecho de la sociedad. comunidad
sorda a la educación inclusiva y de calidad.

Palabras-clave: Formación de educadores, educación para sordos, LIBRAS.

ABSTRACT

This paper presents a discussion about the formation of educators and public policies for deaf
education in Brazil, emphasizing the importance of LIBRAS. The theoretical support used: Almeida
(2000), Botelho (2010), Gesser (2009), Machado (2008) Perlin (2006), Sá (2011), Skliar (1999),
among others. The methodology used bibliographic research, with qualitative approach. The results
show that despite advances in public policies for deaf education, there is still a gap between the real
and the ideal and it is necessary that there are changes regarding the applicability of laws, in order to
ensure the right of society. deaf community to quality and inclusive education.

Keywords: Educator training, deaf education, LIBRAS.
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INTRODUÇÃO

É urgente e necessário se repensar a educação inclusiva nas escolas, tendo em vista que as
reivindicações dos movimentos sociais relativas às pessoas com surdez têm sido pauta de discussões
em várias instâncias em nossa realidade. Esse assunto tem trazido questionamentos sobre a escola,
sua função social, formação de professores, bem como enfrentamento de paradigmas que
supostamente deveriam estar rompidos nesse século XXI, tais como: a exclusão e o preconceito,
entre outros.

É preciso esclarecer que os debates sobre educação inclusiva nos últimos anos suscitados em nível
mundial se constituem em um desafio, transformado em ações políticas, culturais, sociais e
pedagógicas em defesa do direito de todos os indivíduos para estarem aprendendo e participando,
sem nenhum tipo de discriminação, na tentativa de evitar os estereótipos que a própria sociedade
impõe frente às pessoas que possuem algum tipo de deficiência.

A educação inclusiva constitui um processo educacional fundamentado na concepção de direitos
humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis para uma vivência em
sociedade. Desse modo, tais discussões assumem lugar central nos fóruns e congressos educacionais
na tentativa de superação da lógica da exclusão, pois ainda existe um quadro expressivo de
professores que necessitam de formação nessa área de conhecimento, mesmo com todo o aparato de
legislação e diretrizes que temos em nosso país.

Nesse cenário, surge a necessidade de ressignificar a educação para surdos nas instituições escolares,
e por consequência, investir na formação dos partícipes do processo educacional, com ênfase na
formação de professores. A educação de surdos tem sido estudada na contemporaneidade, tendo em
vista as mudanças que ocorreram no cenário educacional, fruto de lutas da comunidade surda e
também das políticas públicas, na busca de aprofundar os conhecimentos desse universo educacional
que requer estudos constantes, dada a sua dimensão.

O Brasil exibe um quadro expressivo de crianças, adolescentes e jovens que possuem problemas de
comunicação e surdez, em vários níveis e, por vezes, apresentam dificuldades para acompanhar o
desenvolvimento escolar, pois falta uma prática pedagógica adequada, conhecimentos específicos
para ensinar a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (considerada com Língua Materna para os
surdos – L1) e a Língua Portuguesa, como segunda língua para os surdos - L2 e, também, por falta de
investimento na formação inicial e continuada dos professores.

Diante dessa realidade, os estudantes surdos podem ser vítimas de repetência, desânimo, defasagem
série-idade, entre outros, ocasionando um quadro de reprovações e evasão escolar por falta de uma
prática pedagógica que aproxime dos saberes da comunidade surda dos conhecimentos escolares,
dentre outros fatores que veremos adiante, no decorrer da apresentação do artigo.

Na maioria das vezes, esses educandos não encontram, quer seja na família, quer seja no ambiente
escolar, apoio ou orientação pedagógica para avançar no processo de aprendizagem. Mediante essas
reflexões, percebemos que há uma necessidade de compreender o processo de ensino-aprendizagem
da Língua Brasileira de Sinais e buscar formas de intervenção pedagógica na perspectiva de
viabilizar o processo de aprendizagem do educando surdo.

Ressaltamos que os estudos acerca da Língua Brasileira de Sinais gradativamente dissociam a surdez
da perspectiva da deficiência, corroborando para a inclusão do surdo na escola regular, pois como
assevera Machado (2008, p. 78) “pouco adianta a presença dos surdos se a escola ignora sua
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construção histórica, cultural e social”. Por isso, a formação dos professores deve ir além do
cumprimento de um dispositivo legal, sendo necessário que haja uma interação com os surdos e com
os conhecimentos acerca dos aspectos culturais, linguísticos e sociais da comunidade surda.

Com a publicação da Lei de LIBRAS nº 10.436/2002 e também do Decreto nº 5626/2005, mudanças
no panorama educacional foram suscitadas, as quais precisam ser divulgadas, pois, apesar desses
marcos regulatórios terem surgido de anseios e lutas da comunidade surda, algumas ações que a
escola impõe à educação inclusiva não atendem ao que é sonhado e desejado pelo estudante surdo e
por sua comunidade.

Em função dessa realidade, é imprescindível debater sobre os princípios que abrangem a Educação
para surdos, diante da sua inclusão e da legislação em vigor, fazendo-se necessário conhecer a
realidade escolar, principalmente na educação básica para ter uma visão das mudanças que já
ocorreram e quais os desafios que se delineiam no cenário das escolas públicas inclusivas e na
proposta da educação bilíngue, a qual corresponde ao desejo da comunidade surda, ainda que tal
modelo não prevaleça na grande maioria das escolas brasileiras.

O fato histórico que marca a promulgação da Lei de Libras nº 10.436/2002 e também do Decreto nº
5626/2005 é busca por, entre outras ações relevantes para a educação brasileira, promover uma
formação adequada aos professores que atuam na educação básica e que, por vezes, não têm a
oportunidade, na formação inicial, de ter contato com a LIBRAS e com os princípios que regem a
educação para surdos na atualidade, pois a inserção da Língua Brasileira de Sinais nos cursos de
licenciatura ainda é recente.

Convém ressaltar que antes da Lei e do Decreto supracitados, na maioria dos currículos dos cursos
de licenciatura não havia a inserção dos fundamentos e princípios da Língua Brasileira de Sinais e,
por consequência, isso não fazia parte das exigências para ao exercício da docência na educação
básica, por isso há uma necessidade de apresentar o tema e debatê-lo tendo em vista sua dimensão no
cerne da educação do Brasil, pois os estudantes surdos historicamente tiveram seus direitos negados
e necessitam e merecem uma educação de qualidade.

BREVE PERCURSO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE SURDOS: Caminho marcado por
desafios

O movimento da educação de surdos é caracterizado por lutas desde a Idade Média até a
contemporaneidade, sendo influenciado por diferentes modelos e abordagens educacionais. A
sociedade tratava o surdo como anormal, imperfeito. A ideia era que esse ser não tinha capacidade
cognitiva para aprender, se comunicar e interagir com o meio social, portanto, durante muitos anos,
os surdos eram isolados, recebiam castigos por supostamente não poderem adquirir a língua e
desenvolver a oralidade; muitos eram entregues à sua própria sorte e alguns sacrificados, o que
demonstra que, historicamente, os surdos tiveram seus direitos humanos negados, inclusive o de
viver em sociedade, de ter acesso à educação e à cultura.

No percurso histórico, percebe-se que, até 1870, o método gestual (francês) predominou sobre o oral
(alemão); a partir de então, cresceram as pressões para que a oralidade fosse o método adotado na
educação de surdos. Houve exposições, conferências, congressos até chegar ao Congresso de Milão
(1880), o qual teve um grande impacto na história dos surdos. Neste Congresso, ocorreu uma
conferência internacional de educadores de surdos, e depois de deliberações entre 6 e 11 de Setembro
de 1880, declarou-se que a educação oralista era superior à língua gestual e foi aprovada uma
resolução proibindo o uso da língua gestual nas escolas.

Desde sua aprovação, as escolas em todos os países europeus e nos Estados Unidos atualizaram-se
para o novo discurso, sem língua gestual como método de educação para os surdos, um marco na
história da educação de surdos. Depois disso, surgiu uma nova concepção de comunicação para essa
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comunidade, tendo o oralismo como meio de comunicação que visa capacitar o indivíduo surdo a
utilizar a língua dos ouvintes de forma que seja possível o uso da voz e da leitura labial nas relações
educacionais e sociais. Dessa forma, esses indivíduos eram considerados pessoas que precisavam ser
“normalizadas” para a cultura ouvinte.

Segundo Perlin e Strobel (2006), a história da educação de surdos não é uma história difícil de ser
analisada e compreendida, ela evolui continuamente apesar de vários impactos marcantes, no
entanto, vivemos momentos históricos caracterizados por mudanças, turbulências e crises, mas
também de surgimento de oportunidades.

Pode-se observar que a raiz central das disputas sempre esteve ligada à língua, ou seja, se os sujeitos
surdos deveriam desenvolver a aprendizagem através da língua de sinais ou da língua oral. O
interessante é que essas decisões sobre a educação de surdos sempre foram determinadas por sujeitos
ouvintes que se autoconferiam poder para a tomada dessa decisão.

De acordo com Karin Strobel (2008), mesmo a língua de sinais sendo mais valorizada antes de 1880,
havia professores que se juntavam na tarefa de demonstrar a veracidade da aprendizagem dos
sujeitos surdos ao usar a língua de sinais e o alfabeto manual. O Congresso de Milão apresentou uma
concepção de hierarquia de línguas, pois o evento impôs a soberania da língua oral sobre a língua de
sinais.

Strobel (2008) relata que nenhum outro evento na história dos surdos teve um impacto maior na
educação desse público como este congresso que provocou uma turbulência séria na educação, que
arrasou por mais de cem anos essas pessoas, subjugando os sujeitos surdos às práticas ouvintistas,
tendo que abandonar sua cultura, a sua identidade surda e se submeteram a uma prática etnocêntrica
ouvintista, na qual os ouvintes eram imitados, como é comprovado no trecho do decreto efetivado no
congresso de Milão.

Após o congresso, a maioria dos países adotou rapidamente o método oral nas escolas para surdos,
proibindo oficialmente a língua de sinais. Naquele momento, começou uma longa e sofrida batalha
do povo surdo para defender o seu direito linguístico cultural; em seguida, os professores surdos
perderam seus empregos, e as línguas de sinais foram forçadamente substituídas por métodos orais;
em consequência disso, a qualidade da educação dos surdos diminuiu, e as crianças surdas saíam de
escolas com as qualificações inferiores e as habilidades sociais limitadas.

Anos após a inserção do oralismo, surgiu uma segunda modalidade de educação para os discentes
surdos: a comunicação total. Esse método foi adotado a partir dos resultados insatisfatórios do
oralismo que expôs gerações de pessoas surdas ao fracasso. Conforme Ronice Quadros (2008), o
oralismo foi, e ainda é, um método que apresenta resultados insatisfatórios para a evolução da
linguagem das pessoas surdas.

Por ocasião do fracasso que ficou provado com este método, foi encontrado outro caminho para
estabelecer a interlocução com a comunidade surda, que foi a comunicação total, uma nova
alternativa educacional, entendida como defesa da utilização de todos os recursos disponíveis para
estabelecer contato com pessoas surdas, propondo assim, uma relação surdo-ouvinte e modificando a
relação surdo-surdo, voltando a enfatizar a língua na modalidade oral como a mais importante para a
comunicação entre as comunidades ouvintes e não ouvintes.

No Brasil, foi adotada na década de 1880, a ideia da Comunicação Total e foi a partir disso que
linguistas brasileiros começaram a se interessar pelo estudo da Língua Brasileira de Sinais, sendo
então considerada por educadores e pesquisadores como uma língua natural e principal para o
desenvolvimento cognitivo do surdo. A LIBRAS passou a ser pesquisada e começou a aparecer
estudos e pesquisas relacionadas à cultura da comunidade não ouvinte.
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Contudo, mesmo com toda essa evolução de estudos sobre a LIBRAS, a língua em questão ainda se
encontrava às margens da sociedade, devido às proibições de compartilhamento de uma língua
cultural. Com o tempo, os estudiosos entenderam que a língua de sinais é uma forma de comunicação
eficiente, natural, cultural e identitária.

A LIBRAS foi desenvolvida no Instituto dos Surdos-Mudos, o qual foi fundado em 1857 como a
primeira escola para surdos no Brasil - atualmente denominado Instituto Nacional da Educação de
Surdos - INES. Essa língua é o resultado da mistura da Língua de Sinais Francesa com a língua de
sinais brasileira antiga, já usada pelos surdos das várias regiões do Brasil.

Por volta de 1960, observam-se avanços e pesquisas na área de educação dos surdos demonstrando
que a comunicação gestual não interfere no potencial do desenvolvimento cognitivo do sujeito e que
as práticas pedagógicas oralistas para o surdo refletem numa longa duração das etapas ou séries.

Nas últimas décadas têm surgido novas propostas e práticas de educação relacionadas aos surdos na
tentativa de integração desses indivíduos à sociedade. Ao analisar o processo histórico em torno da
comunidade surda e ver que a sociedade adotava a prática de tentar normalizar os surdos,
moldando-os como sujeitos falantes através da oralização, colocando-os como inferiores, veremos
como essa convenção trará consequências tanto comportamentais quanto alguns mitos sobre a
questão do ensino-aprendizagem e da identidade surda.

Todo esse processo de exclusão do uso da LIBRAS com a ideologia que o surdo precisava ser
oralizado para se enquadrar aos padrões e equiparar-se ao ouvinte, fez com que os surdos sofressem
um processo de exclusão social, o qual resultou em comportamentos patológicos. Segundo Botelho
(2010), nas décadas de 60 e 70, quando a Psicologia começou a estudar condutas patológicas,
encontrou nos surdos diversas marcas desse passado de exclusão.

Os surdos eram mais neuróticos e introvertidos que os ouvintes; imaturos e
irritáveis; dependentes, inseguros, apáticos, ansiosos e desconfiados;
egocêntricos, impulsivos e sugestionáveis, e com respostas que em certas
circunstâncias sugeriam reações psicóticas (Sanchez apud Botelho, 2010,
p.53).

Essas condutas, na verdade, se originaram das dificuldades de comunicação pelas quais esse
indivíduo passava. Nesse quesito, ainda se destacam muitas conclusões distorcidas sobre o
aprendizado e limitação cognitiva do surdo. Mesmo após todo esse tempo, ainda se observa que a
metodologia de ensino nas escolas é pautada no ensino de palavras, como se a linguagem fosse um
aglomerado de vocábulos. A ideia de que o surdo possui dificuldade de abstração faz, muitas vezes,
o professor oferecer textos de pouca qualidade de informação e escolarização.

Outro obstáculo para o desenvolvimento e aprendizado do aluno surdo é que a língua de sinais ainda
é mitificada como língua universal. Gesser (2009) afirma que há uma crença e preconceitos
recorrentes quando se fala em língua de sinais. A ideia de que ela é um código simplificado
aprendido e transmitido aos surdos de forma geral traz em si uma ideologia de que todos os surdos
falam a mesma língua em qualquer parte do mundo.

Na contemporaneidade, são utilizados modelos educacionais desenvolvidos para os surdos e, dentro
de cada um deles, abordagens diferenciadas, tais como o oralismo, a comunicação total, o
bilinguismo e a pedagogia surda, ambas necessitando ser estudadas para uma melhor compreensão
dessa realidade. Tais abordagens foram se modificando a partir das demandas e lutas da comunidade
surda e de ouvintes que defendem os direitos da educação para os estudantes surdos. A seguir,
apresentamos um breve panorama das políticas públicas para a educação de surdos.
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OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ BIILÍNGUE E AS INTERFACES DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO DE SURDOS

A educação de surdos no Brasil é influenciada por inúmeras lutas em prol de uma Educação
idealizada pela comunidade surda, fruto de debates e reuniões para aprofundamento do tema.
Inicialmente, citamos a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96, cujo Capítulo V, nos Artigos 58, 59 e
60, aborda a Educação Especial de uma forma geral, muito ampla, portanto não especifica o
atendimento para estudantes surdos.

Depois de anos de luta da comunidade surda em nosso país, surge a Lei nº 10.436 de 24 de Abril de
2002, a qual trata especificamente de assuntos pertinentes aos surdos e reconhece a LIBRAS como
língua oficial dos mesmos. Neste dispositivo, no Art.1º, parágrafo único, se lê:

É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua
Brasileira de Sinais – Libras e outros recursos de expressão a ela associados.
Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS a forma de
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema
linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de
pessoas surdas do Brasil.

O reconhecimento da LIBRAS representa um marco de grande relevância para as políticas de
acessibilidade da comunidade surda. O decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que
regulamenta esta Lei e foi elaborado depois de ampla discussão nacional, levou muitos anos sendo
debatido até chegar na promulgação da referida lei.

Na Lei nº 10.436/2002, destacam-se os capítulos II, que inclui a LIBRAS como disciplina curricular;
III, o qual trata da formação do professor e do instrutor de LIBRAS; IV, que aborda o uso e a difusão
da LIBRAS e da língua portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação; e o VI, o qual
garante o direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva.

Em conformidade com a Declaração de Salamanca, se ressalta a importância da língua de sinais
como meio de comunicação dos surdos, além disso, se reconhece e provê que todas os estudantes
tenham acesso à educação na língua gestual do seu país, o quer proporciona o surgimento do
bilinguismo.

O Decreto nº. 5626/05, que regulamenta a Lei nº 10.436/02, reforça a relevância do ensino de
LIBRAS para a inclusão dos surdos, reiterando que as classes e os professores sejam bilíngues.
Conforme preconiza o art. 22, a saber:

I - escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes,
com professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino
fundamental;

II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a
alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino
médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas do
conhecimento, cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, bem
como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua
Portuguesa.
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§ 1º São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em
que a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de
instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo.

O Decreto também prevê a inserção da disciplina de LIBRAS nos cursos de Fonoaudiologia,
Pedagogia, Educação Especial e Licenciaturas com o objetivo de formar profissionais e dar com
condições de um ensino bilíngue. Com a nova legislação e os avanços nos estudos das questões
cognitivas relacionadas aos surdos, a segregação que ocorria nas “escolas especiais” de forma
explícita, começa a escamotear a situação e abrir espaço para a integração desses educandos em
classes comuns. Sem o devido preparo dos professores e o suporte especializado, o fracasso escolar
tem sido a consequência observada na prática.

Fatores como: classes superlotadas, múltiplas dificuldades de aprendizagem, professor que não
conhece a cultura surda e não possui noções básicas da LIBRAS, assim como a ausência de
intérprete em sala, geram um modelo educacional onde o indivíduo surdo é lesado em seu direito,
uma vez que o processo de aprendizagem é comprometido diante das adversidades, contribuindo
para uma formação “deficiente” – não pela limitação auditiva – e sim por uma convivência segregada
de forma latente em um ambiente desestruturado.

Outro problema para os alunos surdos inseridos nas classes comuns é a ausência de referenciais
surdos. Fato que enfraquece a cultura e produz à baixa autoestima, além de uma sensação de
incompetência diante da dificuldade na compreensão de conteúdos considerados simples, mas que
não são alcançados e resultam em reprovação e evasão escolar.

Por este motivo, a grande maioria da comunidade surda deseja uma educação bilíngue, além disso, a
educação dos surdos necessita ter uma metodologia apropriada, que favoreça o ensino do surdo, e é
importante a inclusão da LIBRAS como disciplina curricular na formação e certificação de professor,
instrutor e tradutor/intérprete da Língua Brasileira de Sinais, medida que também é prevista pela lei.

Sem uma língua que possa intermediar a ação comunicativa, nada pode ser
construído, e o que pode acontecer é as partes envolvidas (no caso a
professora e os alunos Surdos) fingirem que participam de uma interação e
que uma comunicação real está acontecendo. Ou dizendo de uma forma
totalmente aberta: o aluno finge que aprende, e o professor finge que ensina.
(SÁ, 2011, p.160)

O estudante surdo tem direito ao intérprete em sala de aula, segundo o decreto nº. 5626/2005, o qual
prevê que a formação de tradutor e intérprete de LIBRAS - Língua Portuguesa, em nível médio, deve
ser realizada por meio de cursos de educação profissional, cursos de extensão universitária e cursos
de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas
por secretarias de educação.

Esses dois profissionais (professor e intérprete) trabalhando juntos possibilitam uma educação que
pode ser de fato inclusiva. Mas, ainda há uma grande caminhada a ser percorrida para que essa
situação seja regularizada, pois ainda existem municípios na Bahia, por exemplo, em que os
estudantes surdos não vivenciam essa realidade e ainda estão excluídos do processo pedagógico ou
estão matriculados e não tem a frequência necessária e “garantida” por Lei de um intérprete em sala
de aula.

Para Skliar (2010), as mudanças decorrentes do aprofundamento teórico sobre a surdez,
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fundamentado numa visão sócio-antropológica, são importantes, mas ainda não podem ser
consideradas por si só como suficientes para firmar um novo olhar sobre a surdez, pois existem
muitas limitações nas organizações de projetos políticos e direitos linguísticos.

No modelo clínico, o surdo é considerado deficiente, no entanto, no modelo sócio-antropológico, a
Língua de Sinais é considerada um caminho indispensável para a educação do surdo, sendo a
existência das comunidades surdas, das experiências visuais, marcas que o diferencia de qualquer
outro grupo, pois o que distingue um surdo de um ouvinte não é apenas audição, mas os contextos
sociais, visuais e culturais em que os surdos estão envolvidos.

Ainda há muitos preconceitos e estereótipos que necessitam ser vencidos no que tange à educação de
surdos e à relação surdez X deficiência. Nessa direção, destacamos que, de acordo com Almeida
(2000), não existe uma patologia nem uma inferioridade do sujeito surdo em relação aos demais, a
surdez que é vista como uma diferença e não como deficiência.

De acordo com os estudos de Skliar (1998, p. 54), o Bilinguismo não se limita apenas à aquisição de
duas línguas, mas “deveria aludir à sua acepção pedagógica, isto é, à ideia de educação bilíngue, ao
direito dos sujeitos que possuem uma língua minoritária de serem educados nessa língua”. A
educação bilíngue ainda não é uma realidade na maioria das escolas brasileiras, no entanto, é uma
das lutas da comunidade surda, por acreditar que conseguem aprender e interagir melhor por meio da
proposta bilíngue.

Perlin (apud STROBEL, 2006) assevera que a educação de surdos tem de ser especifica com códigos
da cultura surda, porque caso contrário não haverá de fato a inclusão e sim uma adaptação, já que a
língua portuguesa é a principal forma de comunicação. Por isso é condição sine qua non investir no
processo de formação inicial e continuada para romper com as barreiras existentes nessa trajetória,
principalmente em metodologias que possam valorizar os saberes dos surdos e oportunizar novas
aprendizagens, a exemplo da aquisição da segunda língua para os surdos.

Dentre os anseios dos estudiosos e defensores do bilinguismo, o ideal para a comunidade surda é que
seja ofertada nas séries, em classes formada por surdos, por considerar que nessa etapa do
desenvolvimento ocorre a aquisição da linguagem, sendo relevante a presença de um professor
Surdo, por ser uma referência para a cultura surda. No entanto, na ausência deste, o professor ouvinte
bilíngue que tenha proficiência na LIBRAS e conheça as metodologias para o ensino da Língua
Portuguesa como segunda língua para os surdos pode assumir a docência.

Nessa perspectiva, é imprescindível investir em metodologias que apresentem os conteúdos de forma
visual, com materiais didático-pedagógicos adequados para a realidade da cultura surda, investindo
na utilização da Língua de Sinais, promovendo a interação entre os educandos em instituições ou
salas especializadas com a presença de professores surdos, bilíngues e, quando necessário,
intérpretes, valorizando as diferenças entre os estudantes, pois em um mundo de maioria ouvinte, há
uma predominância da oralidade, aulas expositivas, dentre outras.

Ainda nessa direção, Karin Strobel (2011) ressalta que "a escola bilíngue é comprovadamente a
melhor para a socialização, alfabetização e inclusão social de surdos”. Para promover a educação de
surdos, é necessário investir em uma metodologia diferenciada: o ensino para surdos precisa
valorizar a visão e não a audição, levando em consideração as diferenças linguísticas e culturais,
tendo em vista que o estudante surdo tem capacidade para aprender e se desenvolver como qualquer
ouvinte, desde que sejam oportunizadas para eles as condições necessárias para que possa ampliar
seus conhecimentos da L1, que é Libras, e avançar na aprendizagem da L2, que é a Língua
portuguesa. Nesse sentido, a interação e apoio da família do surdo nesse processo de aprendizagem
são muito importantes para ampliar o seu desenvolvimento.

No entanto, embora seja um anseio da comunidade surda ter acesso a uma educação bilíngue, não
houve um avanço no que tange a essa oferta, pois a maioria das escolas ainda não possui classes
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bilíngues para surdos, prevalecendo na atualidade a proposta da inclusão dos estudantes surdos nas
escolas regulares. Faz-se necessário, portanto, investir na formação de professores que atuam na
educação básica, o que veremos a seguir no próximo tópico.

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
AVANÇOS E DILEMAS DA SALA DE AULA

A proposta das Diretrizes para a formação de professores da educação básica ressalta o papel do
professor frente à atual compreensão da educação, cujo foco é a formação para o exercício pleno da
cidadania. Enfatiza-se entre os deveres da docência “assumir e saber lidar coma a diversidade
existente entre os alunos” (BRASIL, 2000, p. 5).

Na perspectiva da educação inclusiva, a Resolução CNE/CP nº 1/2002, que estabelece as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, define que as
instituições de ensino superior devem prever, em sua organização curricular, formação docente
voltada para a atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos
estudantes com deficiência.

Em 2003, é implementado pelo MEC o Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, com
vistas a apoiar a transformação dos sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos,
promovendo um amplo processo de formação de gestores e educadores nos municípios brasileiros
para a garantia do direito de acesso de todos à escolarização, à oferta do atendimento educacional
especializado e à garantia da acessibilidade.

Apesar dos marcos regulatórios do novo Estatuto da Pessoa com deficiência, Lei n.13.146/2015,
ainda percebemos um distanciamento entre o que está preconizado na lei e a realidade existente nas
escolas da educação básica, uma vez que os programas e os currículos de formação de professores,
por razões não aleatórias, são omissos ou incipientes, sobretudo no que se refere às bases necessárias
para a compreensão e prática desse nível de participação na instituição docente, da profissão docente,
pedagógica, educacional.

Convém acrescentar que na formação de professores para a educação de surdos ainda existem
inúmeros docentes que atuam no ensino regular e não possuem um aprofundamento acerca do ensino
da Libras e da proposta bilíngue para surdos. Outro desafio que se configura na atualidade é a oferta
da educação bilíngue para surdos, por se tratar de uma demanda e do desejo da comunidade surda.

Dessa forma, percebemos as contradições na formação de professores para a educação de surdos,
pois historicamente os mesmos foram invisibilizados e não havia uma educação que valorizasse o ser
surdo, sua subjetividade e singularidades. Por isso, torna-se imprescindível fortalecer a formação
docente na área de inclusão.

Neste horizonte, a educação de surdos não se limitaria ao que diz a proposta da inclusão de surdos na
escola regular, pois se faz necessário que, no percurso de formação, os professores assumam uma
atitude de compromisso com a democratização dos saberes que emergem de uma cultura surda, o que
requer diálogo com abertura para a diversidade presente também no cotidiano da sala de aula, o qual,
por vezes, é negado, pois ainda prevalece uma prática pedagógica centrada no oralismo, e a educação
de surdos requer uma ação educativa que seja permeada pela proposta da Pedagogia surda, com
atividades adequadas para o ensino da comunidade surda, respeitando as suas peculiaridades
linguísticas e culturais.

Em 1999, foi realizado o V Congresso Latino-Americano de Educação Bilíngue para Surdos,
realizado pela UFRGS, que reuniu pesquisadores, familiares e líderes da comunidade surda mundial
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(Brasil, América Latina, América do Norte e Europa), onde foi elaborado um documento intitulado
“A educação que nós surdos queremos”, elencando uma série de reivindicações e outras
recomendações para serem efetivadas neste modelo de escola almejado pelos surdos. No primeiro
capítulo, é discutido o modelo de escola que os surdos anseiam como apresenta o trecho a seguir:

29. O ensino dos surdos que precisam de apoio visual para se comunicar não
devem ser incluídos nas listas de inclusão na educação infantil, ensino
fundamental, e ensino médio. Eles precisam do suporte que somente a escola
de surdos pode dar.

30. Implementar ensino para surdos adultos nas escolas de surdos. Ampliar as
escolas de surdos com oferta de escola noturna para surdos. Criar e ampliar o
ensino à surdos adultos, visto que há uma população surda analfabeta, com
baixo nível escolar ou que abandonou a escola por não conseguir acompanhar
conteúdos ou, ainda, por necessitar de uma educação de melhor qualidade.
(FENEIS, 1999).

Tendo em vista o documento supracitado, convém acrescentar que a educação deve possibilitar aos
sujeitos surdos o exercício de suas atividades de maneira que interligue sensibilidade e
conhecimentos nos processos de ensino-aprendizagem como potencializados do ser e do
cérebro/mente. Por isso enfatizamos a necessidade de atender aos desejos da comunidade surda, pois,
na realidade, o seu desejo quanto à implementação de uma proposta bilíngue não foi atendido. Isso
reverbera na formação e atuação do professor na escola regular, que muitas vezes não se sente
preparado para o processo de inclusão, pois ainda é necessário investir na sua formação inicial e
continuada.

Ainda percebemos um distanciamento entre o discurso em relação à educação de surdos e a prática
do que acontece no interior de cada sala de aula e na própria aceitação da sociedade como um todo.
Os professores, juntamente com toda equipe escolar, necessitam estudar os princípios teóricos e
metodológicos da LIBRAS e buscar, em seu planejamento, metodologias adequadas para a educação
de surdos, que atendam aos reais interesses e necessidades da comunidade surda, na tentativa de
minimizar os desencontros entre a língua oral e Libras, promovendo uma interligação dos diferentes
saberes que possam ser aceitos e respeitados no cotidiano da sala de aula.

Consideramos importante fazer uma reflexão do percurso educacional. Nesse sentido, Sá (apud
Gesser, 2012, p.84) destaca que:

A história dos surdos começa muda, apagada e triste. Começa
semelhantemente à história de diversos segmentos minoritários de pessoas
que se caracterizam por algum tipo de estranheza, como que denunciando a
dificuldade que o homem tem de aceitar o diferente, o deficiente, o
trabalhoso, o feio, o imperfeito.

Os surdos precisam entender que seu papel social-histórico foi constituído, basicamente, a partir do
imaginário ouvinte e que este, por sua vez, não pode contar a história apenas sob a sua visão. Faz-se
necessária uma nova interpretação que os ajude a compreender isso, encontrar as intervenções, os
equívocos, as verdades, a realidade e o imaginário.
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Por conseguinte, ressaltamos que a qualificação do professor está muito distante do ideal, do
necessário e, mesmo, do urgente, principalmente do professor da educação básica. Percebemos,
ainda, o processo de aviltamento e descaracterização da profissão do professor quando observamos
as perdas salariais, que constituem um grande problema para a categoria e, também, a efetivação das
políticas públicas para formação de professores para a educação inclusiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A principal contribuição desse artigo consistiu, em demonstrar as principais políticas públicas para a
educação inclusiva, com ênfase na educação de surdos e a importância da formação do professor
diante dos desafios da contemporaneidade. Ao pensarmos a formação de professores para a educação
de surdos convém lembrar o contexto no qual se constroem os saberes e conhecimentos do fazer
pedagógico, bem como as condições históricas e sociais nas quais se exerce a profissão docente.

Diante do exposto, ressaltamos a necessidade da formação do professor frente aos desafios da
educação inclusiva e da necessidade de ratificar a indissociabilidade da relação teoria e prática no
fazer profissional, pois, apesar das políticas públicas existentes no Brasil, percebemos ainda um
fosso no que se refere à formação dos professores que atuam na educação básica, especificamente
com estudantes surdos.

Nessa perspectiva, a formação continuada e em serviço é imprescindível para que ocorre
efetivamente a ressignificação das práticas pedagógicas. Por esse motivo, a estrutura educacional
necessita investir na formação dos seus professores da educação infantil até o ensino superior, pois a
presença dos estudantes surdos deve ser garantia em todos os níveis de ensino.
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