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Nota Mil



Problema: a busca por ultrapassar as barreiras 
que separam os surdos do direito à educação

DOC: Comparação usando Mitologia Grega

Tema:"Desafios para a formação educacional 
de surdos no Brasil" 



Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar 
uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os 
dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido 
pela exaustão, assim a pedra retornava à base. 
Hodiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana 
dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam 
ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à 
educação. Nesse contexto, não há dúvidas de que a 
formação educacional de surdos é um desafio no Brasil o 
qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência 
governamental, mas também ao preconceito da sociedade.
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 Introdução



Tese 1: negligência governamental
DOC 1: Constituição e Aristóteles
Solução 1: Ministério da Educação-
Palestras e ações culturais sobre direitos 
dos surdos

Tema:"Desafios para a formação educacional 
de surdos no Brasil" 



Desenvolvimento 1

A Constituição cidadã de 1988 garante educação inclusiva de 
qualidade aos deficientes, todavia o Poder Executivo não 
efetiva esse direito. Consoante Aristóteles no livro "Ética a 
Nicômaco", a política serve para garantir a felicidade dos 
cidadãos, logo se verifica que esse conceito encontra-se 
deturpado no Brasil à medida que a oferta não apenas da 
educação inclusiva, como também da preparação do número 
suficiente de professores especializados no cuidado com 
surdos não está presente em todo o território nacional, fazendo 
os direitos permanecerem no papel.



Desenvolvimento 1



Desenvolvimento 1



Desenvolvimento 1



Tese 2: Preconceito
DOC 2: Citação de Focault
Solução 2: a mesma anterior

Tema:"Desafios para a formação educacional 
de surdos no Brasil" 



Desenvolvimento 2

Além disso, o preconceito da sociedade ainda é um grande 
impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. 
Tristemente, a existência da discriminação contra surdos é 
reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência 
coletiva. No entanto, segundo o pensador e ativista francês 
Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são 
mais livres do que pensam para quebrar pensamentos 
errôneos construídos em outros momentos históricos. Assim, 
uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para 
transpor as barreiras à formação educacional de surdos.



Desenvolvimento 2



Desenvolvimento 2



Desenvolvimento 2



Desenvolvimento 2



 Conclusão

Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para 
resolver esse problema. Cabe ao Ministério da Educação criar 
um projeto para ser desenvolvido nas escolas o qual promova 
palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a 
respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos. - uma vez que 
ações culturais coletivas têm imenso poder transformador - a 
fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral - por 
conseguinte - conscientizem-se. Desse modo, a realidade 
distanciar-se-á do mito grego e os Sísifos brasileiros vencerão 
o desafio de Zeus.
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Exemplo 2





Problema: O próprio tema

DOC: A personagem Eugenia de Memórias 
Póstumas de Machado de Assis

Tema:"Desafios para a formação educacional 
de surdos no Brasil" 



Tese 1: Precária educação oferecida aos 
surdos
DOC 1: Schopenhauer
Solução 1:

Tema:"Desafios para a formação educacional 
de surdos no Brasil" 



Tese 2: Dificuldade de inserção no mercado 
de trabalho
DOC 2: John Locke
Solução 2:

Tema:"Desafios para a formação educacional 
de surdos no Brasil" 



 Introdução

Na obra “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, o realista 
Machado de Assis expõe, por meio da repulsa do personagem 
principal em relação à deficiência física (ela era “coxa), a 
maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. 
Atualmente, mesmo após avanços nos direitos desses cidadãos, 
a situação de exclusão e preconceito permanece e se reflete na 
precária condição da educação ofertada aos surdos no País, a 
qual é responsável pela dificuldade de inserção social desse 
grupo, especialmente no ramo laboral.



Desenvolvimento 1
Convém ressal tar, a pr incípio, que a má formação 
socioeducacional do brasileiro é um fator determinante para a 
permanência da precariedade da educação para deficientes 
auditivos no País, uma vez que os governantes respondem aos 
anseios sociais e grande parte da população não exige uma 
educação inclusiva por não necessitar dela. Isso, consoante ao 
pensamento de A. Schopenhauer de que os limites do campo da 
visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do 
mundo que a cerca, ocorre porque a educação básica é 
deficitária e pouco prepara cidadãos no que tange aos respeito às 
diferenças. Tal fato se reflete nos ínfimos investimentos 
governamentais em capacitação profissional e em melhor 
estrutura física, medidas que tornariam o ambiente escolar mais 
inclusivo para os surdos.



Desenvolvimento 2

Em consequência disso, os deficientes auditivos encontram 
inúmeras dificuldades em variados âmbitos de suas vidas. Um 
exemplo disso é a difícil inserção dos surdos no mercado de 
trabalho, devido à precária educação recebida por eles e ao 
preconceito intrínseco à sociedade brasileira. Essa conjuntura, de 
acordo com as ideias do contratualista John Locke, configura-se 
uma violação do “contrato social”, já que o Estado não cumpre 
sua função de garantir que tais cidadãos gozem de direitos 
imprescindíveis (como direito à educação de qualidade) para a 
manutenção da igualdade entre os membros da sociedade, o que 
expõe os surdos a uma condição de ainda maior exclusão e 
desrespeito.



 Conclusão
Diante desses fatos, faz-se necessário que a Escola promova a 
formação de cidadãos que respeitem às diferenças e valorizem a 
inclusão, por intermédio de palestras, debates e trabalhos em 
grupo, que envolvam a família, a respeito desse tema, visando a 
ampliar o contato entre a comunidade escolar e as várias formas de 
deficiência. Além disso, é imprescindível que o Poder Público 
destine maiores investimentos à capacitação de profissionais da 
educação especializados no ensino inclusivo e às melhorias 
estruturais nas escolas, com o objetivo de oferecer aos surdos uma 
formação mais eficaz. Ademais, cabe também ao Estado incentivar 
a contratação de deficientes por empresas privadas, por meio de 
subsídios e Parcerias Público-Privadas, objetivando a ampliar a 
participação desse grupo social no mercado de trabalho. Dessa 
forma, será possível reverter um passado de preconceito e 
exclusão, narrado por Machado de Assis e ofertar condições de 
educação mais justas a esses cidadãos.
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