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RESUMO

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é um meio legal de comunicação e
expressão garantido pela Lei Federal nº 10.436/2002. Atualmente, a
criança com surdez tem o mesmo direito de frequentar uma escola
comum com crianças de sua idade, com garantia de meios e recursos que
supram os seus impedimentos à aprendizagem e ao seu desenvolvimento
afetivo e cognitivo. Entretanto, desde os primórdios não houve essa
facilidade de reintegração, esses direitos só se tornaram possível após a
implementação da Lei nº 10.436/2002 e do Decreto Federal nº
5.626/2005, no qual garantiu aos surdos ao acesso a educação inclusiva,
incluindo escolas com profissionais preparados para recebê-los,
professores capacitado para ensino de LIBRAS, tradutor e intérprete de
LIBRAS e Língua Portuguesa. O problema central da pesquisa reside no
questionamento de analisar quais foram os meios legais utilizados para
garantir aos surdos o direito de uma educação inclusiva. Para atingir o
propósito da problematização, o artigo foi estruturado da seguinte
maneira: O primeiro objetivo foi a contextualização da surdez e o ensino
de estudo; posteriormente foi explanado acerca dos aspectos legais da
inclusão dos surdos, e, no terceiro foi abordado a inclusão do surdo no
ensino regular. Em continuidade, para alcançar o objetivo foi realizada
uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, o método de análise
de resultado adotado foi o método dedutivo e a técnica de pesquisa teve
como base a revisão bibliográfica do contexto histórico dos surdos na
educação inclusiva, bem como o ordenamento jurídico que ampara estes
direitos. Pôde-se concluir que em que pese ao avanço do reconhecimento
da LIBRAS como a língua brasileira de sinais, assim como a sua inclusão
no ensino nacional, é evidente que a educação inclusiva só terá êxito após
mudanças na adequação dos trabalhos pedagógicos. Pois, é importante
mencionar que a Lei que regulamenta esta inclusão não está sendo
aplicada de forma integral nas escolas, deixando a desejar quanto alguns
direitos que são garantidos e que já deveriam está sendo implementados.
Assim, é necessário que os entes públicos cumpram o que já é garantido
por leis, bem como o envolvimento da sociedade no intuito de que os
surdos possam usufruir dos seus direitos com plenitude.
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