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Apresentação
O respeito à diferença
Este documento, que reúne os temas
tratados no Ciclo de Debates "A Educação
Que Nós, Surdos, Queremos " promovido
pela Assembléia Legislativa de nosso Estado,
deve ser lido e analisado atentamente não
só pela comunidade educacional,
diretamente envolvida nesse debate, senao
por todo cidadão interessado na questão cia
cidadania e do exercicio e promoção dos
direitos humanos em Minas e no Brasil.

A comunidade surda sofreu, por tempos
que se perdem na história, todos os tipos
de discriminação e de exclusão social. Felizmente, apesar da
resistência cultural ainda existente em face do deficiente
auditivo, os preconceitos maiores vão hoje cedendo lugar a
uma nova atitude educativa e cultural. Sobretudo no
reconhecimento de que a igualdade humana prevalece como
valor fundamental, promovendo o respeito à diferença e à
diversidade entre as pessoas.

Como sabemos, esse é um problema que hoje alcança uma
escala mundial, em que os homens precisam entender que,
com todas as suas diferenças culturais, étnicas e religiosas,
todos têm o mesmo direito à vida e aos seus bens essenciais.
A intolerância e a incompreensão sobre essas diferenças
históricas e naturais estão na raiz dos mais graves conflitos
contemporâneos.

Esse mesmo tipo de incompreensão, em sua escala relativa,
confrontou por demasiado tempo a comunidade surda. Este
Ciclo de Debates abriu clareiras no campo da "educação que
os surdos têm o direito de ter' como afirmou uma das
educadoras presentes. Reafirmamos aqui a disposição da
Assembléia de Minas em patrocinar um novo seminário estadual
sobre a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS -, a exemplo
daquele pioneiramente realizado no Rio do Grande do Sul.

Estamos abertos a acolher as proposições das entidades
representativas da comunidade de surdos e de ouvintes, às quais
agradecemos a preciosa participação neste Ciclo de Debates, no
sentido de aperfeiçoar a legislação pertinente e nela promover
os avanços necessários à inclusão educacional, social, cultural
e econômica do surdo em nossa sociedade.

A leitura deste documento, além de altamente esclarecedora,
sensibilizará, estamos certos, todos aqueles que respeitam e
reconhecem a dimensão transcendente da pessoa humana.

Deputado Antônio Júlio
Presidente



Prefácio

O menino observa o pátio da escola che
de crianças e adultos. Ele vê uma grano
movimentação e muita alegria. Ambient
de festa no início da noite. Os casai,,
brincam, abraçam-se e ele não ouv:
nenhum grande barulho. Um pequem
burburinho, quando o normal seria um.
enorme zoeira pela quantidade de gente
e pela algazarra e movimentação.

Na conversa animada entre as pessoas, o
menino não ouve nada.

São todos surdos.

A linguagem deles é a linguagem dos sinais. Logo depois, as
pessoas formam um círculo e, em cima de uma mesa
improvisada de palanque, começam os discursos com sinais. O
primeiro discurso é de um pastor alegre que fala da beleza
daquele encontro, da importância daquele momento, mais uma
etapa de uma luta silenciosa, de homens, mulheres, crianças e
velhos que saem do seu silêncio em busca de direitos. A sua
oração é cheia de palavras de luta, relato de conquistas,
pequenas conquistas na verdade, mas a maior de todas: vamos
para a rua e estamos organizados para a rua.

O menino não acredita, o pastor anuncia um espetáculo que
seria apresentado ali, agora, naquele pátio da escola: um
conjunto que dançaria uma música country. Como? Dança sem
música? Sem som?

Os rapazes e as moças se posicionam no centro do círculo. No
rosto de todos há alegria, muita alegria. Algo como mais um
desafio a vencer.

Seis casais iniciam uma dança com sincronia perfeita, seus
movimentos têm a marcação perfeita, sinal de muito ensaio. Eles
dispensam o som e dançam. O menino acredita que, se houvesse
música, a música atrapalharia. A beleza dos movimentos - os
comentários, os elogios - é exaltada por mãos ágeis que se
comunicam na linguagem dos sinais. Eles falam no silêncio e
vêem seus diálogos.

Ele tenta imaginar, enquanto acompanha a execução do "conjunto
musical" dos dançarmos surdos, o que é nunca ter ouvido um som,
a surdez profunda. Percorrer uma cidade sem nada ouvir.

O que acontece com uma pessoa surda que entra em uma
delegacia para dizer que fora assaltada? A delegacia dispõe de
alguém para entender e atender esse cidadão angustiado e
amedrontado ? Haveria alguém para atender ao pedido de



socorro de uma pessoa surda, uma criança surda, uma mulher
surda, um velho surdo em dificuldade na porta de um hospital,
de um pronto-socorro?

A língua que esse cidadão fala, cidadão brasileiro, é a nossa
língua pátria? As palavras na linguagem dos sinais saem em
português e, pela rapidez da fala, eles aprimoraram a nossa
língua comum.

Língua pátria, língua materna?

A moça quer responder ao menino, pensa um pouco e leva-o
até um mural. Lá está escrito:

Língua materna é a língua com a qual a mãe lambe a cria.

O sorriso está no rosto daquela moça bonita e que usa os dedos,
os braços, o corpo para dizer, para se expressar...

São muitos os recursos para dizer, não há apenas a linguagem
dos sons, a linguagem das vogais e consoantes ditas, nem a
linguagem de si/abas.

Existem ao nosso lado inúmeros brasileiros querendo falar
aos nossos corações e eles têm a sua língua, que é uma
nossa língua também. Nós a ignoramos e a relegamos a um
plano inferior.

O Estado não a pode ignorar e é um crime que cometemos
contra um punhado de brasileiros, pois somos contemporâneos
da exclusão dos surdos de todos os seus direitos de cidadãos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais dá
importante passo na reversão desse quadro ao promover um
ciclo de debates, que terá continuidade, sobre os espaços que
a comunidade dos surdos têm a conquistar. Marca disso foi o
sucesso do primeiro ciclo de debates sobre "A Educação que
Nós, Surdos, Queremos' que contou com a colaboração e
participação de todas as entidades representativas dos surdos do
Estado de Minas Gerais.

Luiz Tadeu Leite
Deputado Estadual - Líder da Maioria e

autor do requerimento que solicitou a
realização do Ciclo de Debates

"A Educação que Nós, Surdos, Queremos".
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O som que vem do coração
Lu L: h ideu Lei te

Dia desses, acordei de um jeito meio estranho... Abri os olhos,
espreguicei-me na cama, mas não ouvi aqueles chiados que ela
faz quando eu me mexo. Desci da cama, abri a janela, e lá fora
estava um silêncio como eu jamais havia imaginado. Eu via os
carros passando, mas eles não faziam a barulheira de sempre.
Olhei para a árvore em frente, vi pássaros outrora sempre
ruidosos, mas, imaginem, eles pulavam daqui pra lá, mas sem
a cantoria habitual. Eu mesmo tentei falar qualquer coisa, acho
que balbuciei algumas palavras soltas, mas não escutava a
minha voz. Saí do quarto como se estivesse em um pesadelo,
a minha mulher mexeu os lábios, sorriu, parece que me disse
um bom-dia, mas eu não conseguia ouvir nada. Era tudo um
silêncio só. Tentei responder a ela e só ouvi o silêncio. Pensei
que tivesse morrido e que minha alma estivesse vagando por
aí. Mas beijei minha mulher, abracei meus filhos que iam
acordando, sonolentos, e aí eu entendi que estava vivo, vivinho
da silva, só não escutava nada.

No início me deu uma aflição... Pensei: "Como é possível viver,
divertir-se, trabalhar, estudar, sem poder escutar?". Achava que
isso era impossível.

Essa aflição foi crescendo dentro de mim e, em um instante,
pensei que desse jeito não valia a pena viver. Viver sem ouvir as
músicas de que eu gosto? Viver sem ouvir a minha torcida
ruidosa gritar "Galo ... Galo.....quando a gente vai ao estádio?
Viver sem escutar o que se passa em minha volta? Não, não vale
a pena. Muito deprimido e em pânico, desci as escadas e fui para
a rua. Quase fui atropelado por um carro, cujo motorista ainda
xingou cobras e lagartos, dando a impressão de que gritava "você
parece que é surdo". Ia quase dizendo "surdo é a sua avó", mas
não dei atenção para o mal-educado, ele não sabia de nada.

Sentei-me no banco da praça e comecei a imaginar uma saída.
Foi aí que sentou-se ao meu lado um
jovem alegre e brincalhão, que me olhou

	

(..)uíiiulo o JOVCP?1	complacente e me fez uns sinais. Eua/?o?lltit'a Os ouvidos,

	

az:ia que tainvenl nãoo	tentei lhe dizer: "Fala....., mas ele sorriu.
escutava T Quando

IflhllC(t'(t (t boa, di:ta
(JiÍ(' t(t?flbe?n ti?1111

dificuldades em t(llar?
Mas, quando batia no

cora çao, eslava nu'
(IiZCH(Jo que entendia
ti€d() O que precisava

através (IaS gestos e do
sentimento que

brotal'anl cPU seu peito

Continuou me fazendo uns gestos que
eu não entendi. E ele indicava os
ouvidos, mostrava a boca e batia muitas
vezes no peito. De tanto ele repetir,
comecei a entender o que ele queria
dizer... Quando apontava os ouvidos,
dizia que ele também não escutava!
Quando indicava a boca, dizia que
também tinha dificuldades em falar! Mas,
quando batia no coração, estava me
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dizendo que entendia tudo o que precisava através dos gestos
e do sentimento que brotava em seu peito...

Os sinais permitiam que nos compreendêssemos sem as barreiras
da língua. Fomos nos entendendo e, ao final de comprida prosa
através dos sinais, eu estava mais calmo e já fazendo planos para
seguir a minha vida, escutando somente com o coração. Resolvi
procurar outros que também não escutam - e parece que são
milhares deles por aí -, fazer um curso para aprender os sinais,
me enturmar com eles e procurar substituir a minha audição por
um grande crescimento interior, cultivar a enorme sensibilidade
que existe dentro de todos nós e que nós pouco usamos. Pensei
em procurar aqueles que hoje sofrem um grande preconceito da
parte dos poderes públicos, da parte de patrões que lhes negam
um emprego porque pensam que, se a pessoa não escuta, é uma
pessoa inútil. Patrões ignorantes porque não sabem que, quando
nos falta um sentido, outros se aprimoram para compensar essa
perda... Decidi ajudar a fazer leis que garantam os direitos
fundamentais àqueles privados da audição, como o direito ao
estudo especializado, ao lazer, ao trabalho; garantir que possam
ter acesso às informações em um mundo que parece ter sido feito
somente para os que escutam, enxergam e andam.

Estava naquelas conjecturas de quem começara a entender um
novo mundo, diferente e cheio de desafios, quando senti um
puxão em meu braço.

Foi só assim que acordei. Era um sonho... Acordei com meu filho
dizendo: "Acorda, papai. Estou lhe chamando há um tempão.
Até parece que o senhor ficou surdo!".

Esse foi o jeito que encontrei para homenagear, nesta data,
aqueles milhares de pessoas que sofrem de deficiência
auditiva. Com a homenagem, fica o compromisso de luta,
ao lado das entidades representativas, para aperfeiçoar as leis
que já existem e propor outras que garantam o reingresso
desses cidadãos à sociedade, cidadãos titulares de todos os
direitos inerentes à pessoa humana e que não podem ser
vítimas de discriminações, humilhações e limitações que a
sociedade freqüentemente lhes impõe.
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A voz do sentimento
E/ame .\Íato:wjzo.s

Hoje, numa sociedade que vive uma fase de
profundas transformações, é chegado o
tempo de superar em definitivo as enormes
barreiras que, durante séculos, consideraram
a surdez como uma deficiência incapacitante,
prejudicando milhares de vidas pelo mundo
afora. E isso deve ser feito sem qualquer
recurso ao paternalismo, outra forma
dissimulada de discriminação.

Com o apoio de quase duas dezenas de
entidades e escolas de nosso Estado e com
representação nacional, desejamos assumir publicamente uma
parceria cada vez mais estreita e atuante com a população
mineira, que se expressa, no pensamento e no sentimento, por
meio da língua brasileira de sinais - LIBRAS.

Ainda existe muito por fazer. No entanto, cabe reconhecer o
trabalho de tantos pioneiros que souberam mostrar ao mundo
que o idioma humano é muito mais rico do que a sua simples
transmissão pela linguagem oral, mesmo porque, como prova
a história da antropologia, a língua materna da humanidade foi
e continua sendo, em larga medida, a linguagem dos sinais, a
mais viva memória da comunicação humana.

Seria injusto deixar de citar Antônio Carlos de Abreu, mineiro
de Caeté, que se consagrou à causa dos surdos de forma
notável, de modo positivo e transformador, com a criação e
consolidação da Federação Nacional de Estudo e Integração
dos Surdos - FENEIS. Em apenas 15 anos de existência, essa
Federação 1á se tornou uma referência internacional.

Evidentemente, a história dos surdos brasileiros tem uma
tradição na qual estão inscritos os nomes de grandes

precursores. Mas queremos, na pessoa
de Antônio Abreu, manifestar nosso

	

O idioma humano é	reconhecimento e nosso aplauso à

	

muito mais rico do que	Comunidade Surda de Minas e do Brasil
a 511(1 simnj,le.ç

-	 em suas conquistas passadas, nastramlsmnissao pela

	

lim,tiarem oral, mesmo	vitórias presentes e nos ideais futuros.
porque, COOU) prol.') a

história da
antropologia, a língua

materna da hu,nanidadt'
fui e com Í1 i na sendo. em

larga medida, a
li ngua gemo dos Si iia i.ç , a

?li(flS l'ii'(i nienuiria da
comunicação /Zl(?ii(t?i(i

1

É tempo de conhecer a língua dos
sinais, empregada pelos surdos - língua
completa e com estrutura gramatical
independente das línguas orais. Mais do
que isso, é necessário acatar e respeitar
essa diferença, principio da igualdade.

Queremos citar ainda Mauricio Sã, um
jovem surdo mineiro, funcionário da

/
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DATAPREV, aprovado em 2001, de forma brilhante, em
concurso público promovido pela CBTU. São suas palavras:
"Sonhar é preciso, lutar é imprescindível".

Nossa Casa quer participar dos mesmos sonhos e deseja ser uma
aliada constante das mesmas lutas que animam nossos cidadãos
da comunidade surda de Minas Gerais e do Brasil.

• Deputada Estadual (PSB)
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Por urna escola cidadã
Mame Si ,41,i

Em setembro de 2001, foi publicado o Parecer
O 17 do Conselho Nacional de Educação, que

trata exatamente da educação daqueles que
necessitam de atendimento especial, daqueles
que apresentam problemas na expressão oral,
na audição, na movimentação e que, por razões
outras, não têm condições de acompanhar o
ritmo normal que se imprime nas escolas. Esse
parecer se traduz na seguinte mensagem:

"A organização da educação especial adquire
os seus contornos legítimos. O que passou faz
parte do processo de amadurecimento da sociedade brasileira.
Agora, é preciso pôr em prática, corajosamente, a compreensão
que foi alcançada pela comunidade sobre a importância que deve
ser dada a esse segmento da sociedade brasileira. Com a edição
desse parecer e das diretrizes que o integram, este colegiado está
oferecendo ao Brasil e aos alunos que apresentam necessidades
educacionais especiais um caminho e os meios legais necessários
para a superação do grave problema educacional, social e
humano que os envolve. Igualdade de oportunidade e valorização
da diversidade no processo educativo e nas relações sociais são
direitos dessas crianças, desses jovens e adultos. Tornar a escola
e a sociedade inclusivas é uma tarefa de todos."

Atentos a essa chamada, nós, da Secretaria da Educação, vimos
buscando atender da melhor maneira possível os nossos alunos,
crianças, jovens e adultos que buscam na educação pública o
seu atendimento como cidadãos de direito que são. Têm o
direito à melhor educação que se pretende para os melhores.
Essa é a melhor educação para todos. Se a educação que
oferecemos não responde aos nossos anseios e às nossas
expectativas, então estamos frustrando os que a buscam. Por outro

lado, nossa escola há de ser uma escola
cidadã, que se preocupe com a inclusão

	

Nossa escola icei de	de cada um dos seus alunos e com o
ser uma escola

desenvolvimento da consciência de suacidadã, que se

	

preocupe cont a	cidadania, para que se tornem cidadãos

	

inclusão de cada um	úteis a si, à sociedade e à Pátria.
tiO, Se'u.. ((IliflOS e

C0?fl O

desenvolvimento da
consciência de sua

cidadania, para que
se tornem cidadãos

úteis a si, à
sociedade e à Pátria

Temos feito várias reuniões para definir
a capacitação dos professores que vão
atuar nas escolas que atendem à
educação especial. No que se refere às
escolas para deficientes auditivos,
estamos, em trabalho conjunto com a
Prefeitura de Belo Horizonte, capacitando
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instrutores e professores na língua brasileira de sinais - LIBRAS -,
para que a comunicação se faça cada vez mais fácil e permanente
no ambiente de nossas escolas.

Pode parecer pouco, mas é um passo. Temos de dar o primeiro
e acreditar que conseguiremos perfazer o caminho para atingir
o objetivo dos alunos, que é também o nosso. Esperamos que
desse trabalho conjunto, com o apoio da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, possamos avançar nessa caminhada. Vamos
acreditar na utopia, porque nós podemos e haveremos de
chegar à melhor educação para todos.

• Subsecretária de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado
da Educação (SEE)
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O desafio da inclusão
/-tllt(IHIU L)j,'j/ 1, .íu: Júnior

O ingresso cada vez mais freqüente de alunos
com deficiência nas escolas regulares é um
fenômeno social e educativo, que muito tem
contribuído para a sua transformação, uma
vez que a escola necessita rever práticas,
formar novas competências e construir
estratégias de aprendizagem que sejam
condizentes com as reais necessidades do
alunado. A luta pela plena igualdade de
oportunidades e a contínua proliferação de
grupos e segmentos excluídos ou
marginalizados evidenciaram os limites da
educação ao tratar com setores que, na maioria das vezes,
sempre estiveram à margem da escola pública. A busca da
universalização da educação deu origem à concepção de escola
inclusiva. Essa perspectiva de inclusão escolar implica a revisão
e o redimensionamento do modelo educacional, uma vez que
há um significativo contingente de cidadãos ainda hoje excluídos
do processo educacional.

A conquista da ampliação dos direitos sociais e humanos, a partir
do arcabouço jurídico-legal, embora fundamental, por si só, não
assegura a implementação de ações necessárias à construção
de uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna e mais
igualitária. Há o desafio de construir uma cultura social sobre a
escola que veja como positiva a existência da diferença e
perceba, na convivência com os diferentes, uma possibilidade
de enriquecimento dos indivíduos e da própria sociedade. As
noções de solidariedade e de tolerância social somente emergem
na convivência com a diferença e tais noções ou valores são
fundamentais na construção de uma sociedade democrática.

Nesse contexto da inclusão, um dos desafios enfrentados pela
rede de ensino de Belo Horizonte é o da escolarização de

alunos surdos, que estão inseridos no

	

!1i VIC(f,() Ie	1	
sistema escolar em diferentes condições.

	

construir uma	Isso assegura o direito à escolarização,

	

cultura social sobre	mas, por outro lado, traz a necessidade

	

a e.cola que veja	freqüente de revisão e aprimoramento

	

ouio positiva 1	contínuo, cotidiano das experiências
exlsfrlicia da i com atendimento ao aluno surdo, nadiferença e perceba.

rede de ensino. O atendimento a esse

	

11(1 e.Ofl 1 'ii 'encia (ï)11t	1

	

os diferentes, urna	público, pela Prefeitura de Belo

	

possibilidade de	Horizonte, é realizado de forma

	

enrrqueci?nen:u dos	1	diversificada. Atualmente, na redemdi, 'iduos e da
	própria sociedade	1	municipal de ensino, todos os alunos

recebem apoio pedagógico na sala de
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recursos. Existe, alunos surdos matriculados em 12 escolas da
rede municipal.

É oportuno assinalar ainda uma demanda reprimida de alunos
surdos sem atendimento e necessitando de imediato processo
de ingresso e escolarização na escola pública. Alternativa de
compra de vagas, a título de exemplo, em escola localizada no
centro da cidade, não atende o público que mora nas regiões
mais periféricas de Belo Horizonte. O fato de os alunos surdos
estarem matriculados juntamente com os alunos ouvintes em
uma mesma turma tem sido alvo constante de controvérsias por
alunos, professores, pais e a comunidade surda em geral. Isso
tem sido, ao mesmo tempo, possibilidade de, na emergência com
a diferença, construirmos e buscarmos, no dia-a-dia, relações e
processos cada vez mais adequados e aprimorados.

Considerando o direito à educação, o atendimento às diferenças,
o princípio da inclusão e as condições de recursos humanos e
materiais de que dispõe, a Secretaria Municipal de Educação tem
potencializado as alternativas de escolarização em Belo Horizonte,
com o objetivo de ampliar e qualificar o atendimento da pessoa
surda na rede pública de ensino por meio de, entre outras
opções, manutenção de cursos de LIBRAS no Centro de
Formação dos Profissionais de Educação da Secretaria Municipal
de Educação de Belo Horizonte.

Ocorre-me citar um pensamento de Boaventura Souza Santos,
cientista político e sociólogo: "Temos o direito de sermos iguais
sempre que a diferença nos inferioriza. Temos o direito de sermos
diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza.".

• Secretário Municipal de Educação de Belo Horizonte
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O estabelecimento de políticas efetivas
.\1 ifrii

A escolarização dos surdos, amplamente
discutida sob diferentes perspectivas técnicas,
continua um desafio que atravessa o tempo,
agregando nessa passagem os saberes
construídos, superados ou reafirmados. A
educação especial deve ocorrer em todas as
instituições escolares que oferecem os níveis,
as etapas e as modalidades da educação
escolar, de modo a propiciar o pleno
desenvolvimento das potencialidades
sensoriais, afetivas e intelectuais dos alunos.

Há um amplo entendimento de que o processo educacional de
pessoas surdas deve ser visto sob a perspectiva do direito de
igualdade e de oportunidades, garantindo-lhes assim o acesso ã
educação e diminuindo a extrema carência dos professores com
conhecimento sobre a Língua de Sinais.

A Diretoria da Educação Especial, criada no dia 27/7/ 1 2001 pela
Lei n° 13.961, e regulamentada pelo Decreto n° 42.062, de 30/
1012001, é responsável, na Secretaria de Estado da Educação,
pela gestão da política de educação especial junto às escolas
estaduais, em todos os níveis e modalidades de ensino. Suas
finalidades são, entre outras, estabelecer diretrizes pedagógicas,
oferecendo indicadores de currículos e metodologias adequadas
ao atendimento de alunos com necessidades especiais,
implementar ações voltadas para a adequação do currículo e
aplicação de metodologias apropriadas à educação e
desenvolver parcerias com instituições governamentais e não-
governamentais afins.

De acordo com o censo de 2000, o total de alunos com
deficiências auditivas atendidos em Minas, na rede de ensino,
era de 3.328 alunos. Os dados preliminares do censo escolar de

2001 mostram que 3.468 alunos foram

	

O processo	atendidos nas redes de ensino. Os

	

educacional de ,1CSSOaS	serviços educacionais existentes ainda

	

surdas deve ser visto	estão longe de promover, com qualidade,

	

Sol) a perspectiva do	a real inclusão do surdo no sistema

	

direitn de igualdade e	1 regular de ensino. Inúmeras são asde oportunidades, 

	

garanttndo-lhes assim	dificuldades encontradas no processo

	

o acesso à educação e	educativo desse aluno, principalmente
diminuindo a extrema no que se refere à utilização da Língua

car'ncta dos Portuguesa escrita, da Língua Brasileiraprofessores Com

	

conhecimento sobre a	de Sinais - LIBRAS -, à sua interpretação

	

Língua de Sinais	e dos recursos específicos necessários
para acessar o saber pedagógico.
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Portanto, o nosso maior desafio é conseguir estabelecer políticas
efetivas e adequadas à implantação da Educação Inclusiva em
todo o Estado de Minas Gerais. A educação fundamentada na
filosofia da inclusão não é só um ideal ao qual pretendemos
chegar, mas também um processo que já se encontra em
andamento. A inclusão deve ser planejada, gradativa e contínua,
sendo necessário que, tanto a educação especial, como o ensino
regular possam ir se adequando à nova realidade educacional,
construindo políticas educacionais, práticas, institucionais e
pedagógicas inclusivas, pois leis, declarações, resoluções não têm
força para deslocarem paradigmas. Só os atores envolvidos no
processo podem fazê-lo.

• Diretora de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação
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A construção de urna ídentídade
Karin L tio itt Si robel

O que seria uma cultura surda? Ela existe?
Cada um tem uma consciência e uma
identidade. Como essa cultura surda está	. ....

inserida nessa diversidade? Darei um exemplo.	f I
Ouvimos falar que o surdo tem uma cultura
diferente da do ouvinte, porque ela é mais
visual. O ouvinte tem uma cultura menos
visual. O surdo usa mais a espacialidade e a
sua acuidade visual. Não é apenas o surdo
que tem uma cultura própria. Há a cultura de
uma família alemã, por exemplo, que se difere
do grupo onde está inserida. Há a cultura
religiosa e a cultura do negro. A sociedade é composta de grupos
menores, como, por exemplo, os soldados, que estão inseridos
em um grupo composto de outros soldados. Assim, conversam
sobre os mesmos assuntos e têm os mesmos interesses. Falam
sobre armas, sobre bombas e sobre escaladas. Há a cultura dos
civis, que estranham a conversa dos soldados por falarem tanto
sobre armas e se sentirem bem.

Aí, temos um bom exemplo de uma cultura menor inserida em
uma maior. Muitos ouvintes não conhecem a cultura do surdo,
pois a sociedade é ouvinte. Mas o surdo se sente honrado em
estar inserido nesse grupo menor, com sua cultura própria. Ele
precisa participar de um grupo minoritário, identificando-se com
esse grupo, para construir sua própria cultura e,
conseqüentemente, sua identidade. Por exemplo, eu sou mulher
e me identifico com as mulheres; sou profissional e identifico-
me com os profissionais de minha área; sou católica e identifico-
me com minha Igreja; sou de uma cultura alemã e, ainda, surda,
identifico-me com a cultura surda.

Se a pessoa não tem identidade, não tem língua, é impossível
integrar-se em uma sociedade maior. O surdo que aprende a
língua de sinais e que freqüenta associações e escolas, enfim,
que participa da comunidade dos surdos, irá desenvolver opiniões
mais seguras, será mais ativo e Construirá uma identidade surda.

O surdo que tem esse acesso tem maior

	

i	segurança e auto-estima, por isso é muito

	

O surdo precisa	importante que as Crianças surdas
f)(t7.iICl/?w	 Convivam com pessoas surdas. Elas

	

grupo nu;wrik1rio,	precisam de modelos adultos para com
identificando-se

	

(0)11 esse grupo,	eles se identificarem. A maioria das

	

/((j tons! ruir .SUÍI	1	
famílias com filhos surdos são ouvintes

	

Própria cultura e	e não estão preparadas para conhecer a

	

cOflseJlieIitelnente.	cultura surda e a língua de sinais. É
51U4 ii.Ieiitzdacle

fundamental que elas se aproximem
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dessa comunidade para conhecê-la e, através desse
conhecimento, auxiliarem as crianças a acessarem a língua de
sinais e a comunidade dos surdos, para que possam formar sua
identidade.

Aquele que não tem acesso à língua de sinais, provavelmente
não se identificará nem com o ouvinte nem com o surdo, pois
não participa de nenhum dos dois grupos e se sente todo o
tempo discriminado. Ele não tem amigos e, com certeza, sofre
muito. Por isso, luto muito para que as crianças surdas tenham
acesso a essa língua de sinais. Como primeira língua, é muito
importante que essa identidade seja construída no tempo certo,
para que depois venham a falar muito bem, a escrever muito
bem. Mas, antes, elas precisam da língua de sinais.

Precisamos também acompanhar o desenvolvimento
tecnológico. Hoje temos o TDD, o celular que passa mensagem,
a campainha adaptada, a "baby sitter", o despertador com
vibração, o dose caption, a versão legendada, a babá eletrônica
que emite luz intermitente. Tudo isso é muito importante, pois
faz parte da cultura dos surdos, que precisa ser divulgada e
usada. Para se conhecer a cultura dos surdos, é preciso aprender
e experimentar a língua dos sinais.

• Pedagoga e professora
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A língua brasileira de si na is
•1n'a Amara Felipe de Soii:a

Desde 1985, estamos pesquisando a língua
brasileira de sinais. A cada encontro - como
assembléias e passeatas - na defesa dessa
língua, Constatamos como os surdos estão
demonstrando a importância dessa língua	.
para as comunidades surdas brasileiras.
Muitas pessoas pesquisam as línguas de sinais
do mundo. Um ponto a ser destacado é que
existem tantas línguas de sinais quantas são
as culturas surdas do mundo. Devemos
esclarecer que a língua de sinais não é
universal, porque cada cultura tem a sua
língua, assim como cada cultura tem a sua língua oral-auditiva.
Essas línguas independem das comunidades auditivas. Por
exemplo, a língua de sinais brasileira é diferente da língua de
sinais de Portugal, a língua de sinais norte-americana é diferente
da língua de sinais inglesa, embora esses países falem as mesmas
línguas orais-auditivas: Inglaterra e Estados Unidos falam o inglês,
e o português é falado no Brasil e em Portugal.

Não existe língua pobre ou rica, existe língua que atende os seus
usuários. À medida que vamos entrando em determinadas áreas,
novos vocabulários específicos vão sendo criados e, com isso,
o léxico vai aumentando. As linguas estão em pé de igualdade.
Cognitivamente somos iguais. Não é a língua que inferioriza ou
dignifica uma cultura, mas as condições socioeconômicas de
cada cultura.

A língua de sinais tem estrutura fonológica, morfológica e
sintática. Também a semântica, em todos os seus aspectos, passa
por ela. Hoje, já podemos ver na comunidade surda belíssimas
poesias em língua de sinais, com a presença do humor e da
metáfora; e o teatro, que caracteriza a cultura ou a visão
diferenciada do surdo, que, por meio de sua língua, mostra sua

forma de sentir o mundo - isso é cultura;
----	isso é língua.

Hoje. quando
pe??ST17flOs lia língua,
pensamos na questão

da educação do surdo.
Se o surdo (ein i um
lingua na qual flui

naturalmente, por que

não ser ensinado a
partir dessa língua? E
justa mente isso que o

surdo vem
reivindicando

Todos que nascem no Brasil falam o
português, mas ainda assim vamos às
universidades para aprender e ensinar a
língua portuguesa e entender como ela
funciona lingüisticamente. A mesma
realidade se aplica aos surdos: eles
dominam a língua de sinais, mas hoje
têm consciência de que precisam ter
conhecimento lingüístico da própria
língua para ensiná-la adequadamente.
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É isso o que estamos desenvolvendo na Federação dos Surdos,
em um programa nacional; e é muito gratificante perceber que
os surdos estão entendendo lingüisticamente a sua própria
língua. Estão discutindo o que é fonema - em sua lingua,
querema; como funciona esse nível fonológico; como se juntam
as unidades mínimas para formarem os morfemas, e estes, as
palavras, e estas, as frases; que regras de combinação existem
em toda língua. Então, a língua dá conta dos seus usuários.

Hoje, quando pensamos na língua, pensamos na questão da
educação do surdo. Se o surdo tem uma língua na qual flui
naturalmente, por que não ser ensinado a partir dessa língua? É
justamente isso que o surdo vem reivindicando: queremos
aprender Geografia, História, Matemática, Física e Química em
língua de sinais, porque dessa maneira podemos discutir e
interagir com o professor. Mas isso é muito difícil. No Brasil,
quantos são os professores que dominam a língua de sinais e
que podem ensinar Matemática, Português-ou Física? A
educação para os surdos passa pela necessidade de o professor
saber a língua dos sinais. Ele aprender a minha língua e eu
aprender a língua dele. É isso que estamos discutindo no Brasil
e no mundo. Queremos uma educação que realmente contemple
os direitos dos surdos.

• Professora
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Por urna educação surda verdadeira
\hrl(nu S1nn1pf

A sociedade ouvinte vê o surdo como alguém
que não consegue se comunicar, que não tem
língua. O ouvinte sempre pensou, durante
muito tempo, somente isso sobre o surdo.
Mas essa não é a realidade. O surdo tem uma
comunicação e uma língua diferentes. A nossa
responsabilidade é mostrar que não somos
deficientes, somos surdos, com uma história
própria. É muito importante que o surdo
comece a falar mais sobre essa histór i a. que
faz parte da sua educação.

A regulamentacc ia LIBRAS é muito importante. Em todos os
encontros, ao se falar sobre essa regulamentação, fala-se também
sobre a profissionalização de quatro áreas: intérpretes,
professores surdos, professores de surdos e professores de
línguas de sinais. É muito importante que se tenham professores
surdos. Se isso não for possível, devemos ter professores
ouvintes com profundos conhecimentos sobre a língua de sinais.
No Rio Grande do Sul existiam cinco surdos dentro da faculdade,
com intérpretes em sala de aula. Conseguiram um
desenvolvimento muito grande com a ajuda desses intérpretes.
Sem eles, provavelmente não conseguiriam acompanhar o ritmo
das disciplinas oferecidas.

Qual é a escola que o surdo quer? Essa pergunta é muito
interessante. Seria muito importante que existissem creches para
surdos, que, assim, seriam estimulados, desde pequenos, a
trabalhar a espacialidade e o aspecto gestual, isto é, a língua
de sinais. Essa educação infantil deve ser iniciada o mais cedo
possível. No ensino fundamental deve ser incluída a escrita da
LIBRAS, porque o surdo deve conhecê-la. As escolas deveriam,
primeiramente, ensinar a língua de sinais e sua estrutura.
Depois, ensinariam o português.

À fossa
responsabilidade é

mostrar que iiao
somos deficientes.(es,

SOutOS surdos, co;,,
uma história própria.

E muito importante
que o surdo comece a
falar mais sobre essa

hzstó,'u,, que ia:
parte da sua

educação

O ensino médio é uma etapa muito
importante, porque o estudante está se
procurando, está vivenciando um
distanciamento da família. Por isso, é
fundamental que se sinta pertencente ao
mundo surdo, que tenha uma cultura
surda. Após passar pela adolescência, ao
entrar para a universidade, é importante
que ele já se reconheça e experimente
uma escola prazerosa, que o atenda,
inserindo-o em seu mundo, em que irá
conviver com seus iguais.
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O surdo tem de estar preparado para cursar a universidade,
precisa conhecer as profissões. Tem de estar engajado em
políticas educacionais, conhecer as faculdades e o seu espaço
dentro delas. E o mais importante: acreditar que a sociedade
pode mudar e ficar mais aberta para recebê-lo. A presença de
intérpretes nas faculdades também é essencial, a fim de que o
surdo, sentindo-se mais seguro, consiga participar
verdadeiramente das disciplinas oferecidas, ou seja, discutindo,
expondo suas opiniões.

A participação dos surdos nas manifestações artísticas e de lazer
é excelente para o desenvolvimento cultural da comunidade. É
importante que participem de acampamentos, olimpíadas,
colônias de férias, porque irão se socializar, ganhar, perder, enfim,
experimentar novas oportunidades.

As escolas de surdos precisam mudar: colocar disciplinas que
abordem a história, a cultura dos surdos, o surgimento da
lingua de sinais no Brasil. Como isso faz parte da cultura,
deve ser ensinado na escola. Dessa forma, o surdo irá se
sentir pertencendo a uma comunidade, o que lhe permitirá
transitar entre os dois mundos de uma forma muito mais
tranqüila e saudável.

É muito importante também que as famílias sejam esclarecidas,
principalmente na época do diagnóstico, porque entram em
choque. Precisam de orientação, precisam saber quem é aquele
surdo, conhecer a sua potencialidade. Assim, poderão aceitá-lo.
Conseqüentemente, aceitarão a língua de sinais. Essa será a
diferença da vida daquele surdo.

Doutoranda em Informática na Educação de Surdos pela UFRS
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Repensando nossas práticas
Iielu,,w ilh'es Carvalho

A minha responsabilidade como educadora
aumenta ao ver companheiros surdos
engajados na luta em prol de uma educação
especial, pois sei que temos o dever de
preparar os nossos alunos surdos para serem
cidadãos conscientes, críticos, autônomos e
com identidades fortes.

Vários motivos contribuem para que esse	.,	:-•
caminho seja muito longo. Em Minas Gerais
estamos vivenciando uma nova era educacional,
com a proposta da construção de uma
sociedade mais justa, democrática e solidária, que
é a Escola Sagarana. Realizamos vários debates
a respeito de nossas práticas pedagógicas. Sabemos que a nossa
educação está em crise, mas também sabemos que a escola tem
um papel importante no desenvolvimento do ser humano, que não
aprende de qualquer forma e de qualquer jeito.

A educação dos surdos vem oferecendo uma proposta insatisfatória,
com programas reduzidos, currículos inadequados e baixa qualidade
de comunicação por meio da língua de sinais. Sem uma comunicação
efetiva entre professores e alunos formaremos sujeitos com baixo
desenvolvimento cognitivo, efetivo, lingüístico e, principalmente,
social. Se continuarmos enraizados em uma proposta pedagógica
tendo como referencial os ouvintes e uma metodologia centralizada
no ensino de palavras e na estruturação de frases mecânicas, bem
como no uso constante de textos confeccionados com conteúdos
pouco significativos e vocabulário reduzido, estaremos
desfavorecendo o processo ensino/aprendizagem.

É muito importante que surdos adultos fluentes em LIBRAS
trabalhem em nossas escolas. Sem o acesso à LIBRAS formaremos
cidadãos desajustados e com graves problemas emocionais. Muitos
se culpam pelo fracasso escolar, usando expressões como "Sou
surdo", "Por que sou surdo?" Outros negam a surdez e não utilizam
a LIBRAS, o que é mais complicado.

Hoje a LIBRAS não é mais proibida dentro da escola. A Secretaria
da Educação exige que os professores
tenham um curso de LIBRAS. São ganhos

A qzu'stonão é	muito importantes. Mas onde está a
romPer com o

O7Yd5,flO e encarar o
bilingü is;no.

Precisamos de unia
açao coletiva e

ejiezlibrada, c/UC

eni'oli'a a
CO??Zl4uídade escolar, a
coitiiiuiílade surda e a

.Sec reta ria da
Educação

prática, a aceitação, o respeito e o
envolvimento positivo e efetivo do
professor em interação com esses alunos?
Ou seja, temos a lei que nos assegura,
temos a LIBRAS, mas ainda temos de
praticar essa língua de sinais. Aceitar a
língua de sinais é praticá-la. Precisamos
viabilizar uma proposta educacional justa e
de qualidade, que forme cidadãos surdos,
pensantes, questionadores, autônomos.
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O surdo tem o direito de pensar, questionar, interrogar. Não
devemos educá-lo de forma que consiga repetir somente
pequenas palavras e escrever pequenas frases. Isso é pouco.
Precisamos buscar mais. O tema "A Educação Que Nós, Surdos,
Queremos", poderia ser substituído por "A Educação a Que Nós,
Surdos, Temos o Direito de Ter", porque educação de qualidade
é direito de todos.

Precisamos agir. Precisamos repensar as nossas práticas e unir
as nossas mãos, pois será por meio das nossas mãos que
alcançaremos uma educação de qualidade para os surdos.
Precisamos unir nossas forças e reformular a nossa prática
educacional. Isso é para agora, é para já. Não podemos
esperar mais.

• Educadora
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Inclusão educacional
/Unallri l.tlle tIo .4p?uiraI Júnior

Em todas as palestras feitas por ouvintes e por
surdos, falou-se muito sobre a inclusão social.
É importante salientar que a inclusão social é
diferente cia inclusão educacional. As pessoas	-
que trabalham na área da educação precisam
entender que são coisas separadas e que uma
será causa e conseqüência da outra. Antes de
falar em inclusão, temos de falar sobre respeito.
A inclusão possui raízes, depende de alguns pré-
requisitos, como o respeito às diferenças dos
surdos, dos cegos, dos portadores de síndromes
(como a síndrome de Down), das pessoas que usam o oralismo,
dos paraplégicos. Temos de pensar nessas diferenças quando se
trata de inclusão, porque, se essa inclusão for feita como uma
normatização, estará fadada ao fracasso. A inclusão tem de ser
feita de acordo com as diferenças.

A Secretaria da Educação tem um papel muito importante na
discussão desse tema. É fundamental discuti-lo também na
Assembléia Legislativa de Minas. Precisamos trabalhar juntos.
Acredito que teremos uma escolaridade muito melhor para os
surdos no Estado. A comunidade surda deve ser ouvida.
Devemos saber qual é a educação que o surdo quer.

É muito importante que o trabalho seja feito em parceria entre a
escola, a secretaria municipal, a secretaria estadual e a comunidade.
É fundamental que haja um modelo de surdo dentro dessa escola,
para que as pessoas convivam com esse modelo e entendam o
que é cultura para aprender a língua que o surdo usa. Algumas
pessoas tentam freqüentar cursos de línguas de sinais, mas não
aprendem. Há surdos que não têm acesso à língua de sinais e, se
tiverem alguma dificuldade emocional, não aprenderão a língua de
sinais, que é muito mais que uma língua, é um anseio.

Às vezes, a escola não sabe o que traz felicidade e satisfação
para o surdo. O que o surdo quer? Ele
quer ser incluído educacionalmente. Ele

	

O que o surdo qzwr?	já experimenta tantas dificuldades na sua

	

Ele quer ser incluído	família ou uma insatisfação tão grande

	

educacíonalmente.	que se permitirá participar de uma escola

	

Ele ja experimenta	 .
tanza. dificuldades em que esteja entre iguais. As vezes,

	

na sua família ou	experimenta uma frustração muito

	

uma insatisfação tão	grande na família e, outras vezes, essa

	

grande que se	frustração se dá na escola.
permitirá participar

	

de uma escola em	O Brasil precisa reconhecer oficialmente a

	

que esteja entre	língua de sinais para respeitar a comunidade

	

iguais.	surda com seus valores, sua história e sua
cultura. Nós, surdos, somos brasileiros e
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é obrigação da sociedade, do ouvinte e do surdo aprender o
português, porque somos cidadãos brasileiros. Os professores de
escola especial precisam respeitar a língua de sinais e precisam
ensinar bem através dela.

A luta existe, mas os bons resultados ainda não chegaram.
Infelizmente, essa é a realidade dos surdos em Minas Gerais. Às
vezes, as pessoas não se interessam por política, acham que isso
cabe a outra pessoa, mas não é bem assim. Cabe a cada um de
nós, cabe à sociedade discutir a educação e a inclusão.

Precisamos aumentar os cursos de formação de instrutores e de
professores que aprendam lingua de sinais para melhorar a
educação de surdos em Minas Gerais. Ansiamos por uma
proposta de reconhecimento do intérprete enquanto profissional,
para que exista qualidade nessa tradução e o conteúdo seja
realmente repassado. Precisamos também de intérpretes em
repartições públicas, aeroportos, rodoviárias, hospitais, fóruns,
ministérios e órgãos públicos.

• Instrutor de LIBRAS da Feneis
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Experiências

Instituto Santa Inês
O Instituto Santa Inês, escola especializada para surdos, fundada
pela Associação das Freiras Filhas de Nossa Senhora do Monte
Calvário, funciona há 54 anos. Atualmente, atende 228 alunos e
oferece o maternal - estimulação precoce -, a educação infantil
e o ensino fundamental, da 1a à 8° séries. A equipe é formada
por fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, médicos e
professores especializados. A escola utiliza recursos como vídeo, T'
TV a cabo, antena parabólica, fitas do Telecurso 2000 com edições
legendadas. Recentemente, foi agraciada com um laboratório de
informática, cujos computadores são ligados em rede e na Internet.

O projeto está voltado para uma visão socioconstrutivista, em que
o trabalho envolve noções de língua portuguesa nos níveis fonéticos,
fonológicos, morfossintáticos e semânticos. É um trabalho voltado
para a estruturação da língua portuguesa, utilizando a língua de
sinais e outros recursos que favoreçam a compreensão.

Apesar de o Instituto Santa Inês vir de uma linha oralista, respeita
e reconhece a LIBRAS como língua natural dos surdos. Contudo,
investe na oralidade, por entender ser uma opção de
relacionamento social fora do convívio de pessoas surdas.

Marcia de Oliveira Canipolina Chiari Campelo

Escola Estadual José Bonifácio
O atendimento ao aluno surdo na rede pública oficial teve
início em 1996, com a primeira turma de ensino médio. Hoje
são três salas com alunos surdos: 5 1 e 6° séries do ensino
fundamental e 2° ano do projeto "A Caminho da Cidadania".
Temos em torno de 110 alunos surdos. As turmas contam com
a presença de um intérprete da LIBRAS, que é encaminhado
para a escola por meio da Secretaria da Educação.
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Conhecemos a diferença lingüística
da pessoa surda. Sabemos que a
língua portuguesa é a sua segunda
língua. Buscamos uma educação
que respeite essa diferença. As
atividades realizadas em sala de
aula procuram respeitá-la.

As escolas regulares que possuem
salas com alunos surdos devem ter
um apoio quanto à avaliação do
intérprete da LIBRAS, que, no
momento, é a maior dificuldade na
Escola Estadual José Bonifácio,
cuja equipe pedagógica não se
sente apta para fazer essa avaliação. Tal preocupação decorre
do importante papel desempenhado por esse profissional: é a
ponte entre o professor e o aluno, está todos os dias em sala de
aula, vive o cotidiano da sala. Os professores devem aprender a
língua de sinais para terem uma comunicação efetiva com os
alunos. Isso é o ideal.

Rosana Mota

Clínica Fono
Há 15 anos trabalho na Clínica Fono, onde muitas famílias são
carentes e as crianças recebem bolsa para estudar. Essa escola
trabalhava com oralismo; era muito grande a dificuldade entre
os profissionais e os surdos. Esse método não permitia boa
comunicação com os surdos. Os professores de matemática e
de outras matérias solicitavam a minha ajuda para que os surdos
entendessem. Na Clinica Fono, quando se usava a comunicação
total, os surdos ainda tinham dificuldade. Só passaram a
entender melhor com o uso do bitingüismo. Outra tecnologia,
trazida dos Estados Unidos, foi o telefone para surdos.
Posteriormente, chegaram o fax, o celular e a Internet. Tudo isso
permite ao surdo ser mais independente.

Maria Regina Paes
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