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RESUMO 

Esse estudo tem como foco a análise de uma nova educação, a chamada educação inclusiva 
que revela a necessidade de uma reformulação nas práticas pedagógicas, currículos e 
estruturalmente nas instituições escolares, para que haja um ensino de qualidade favorável a 
todos os alunos com ou sem necessidade especial. Nota-se que leis como a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDBEN Lei de nº 9.394/96), Constituição Federal (CF/88) e além da 
Declaração da Salamanca (1994) outro importante documento que consolidou esse novo 
processo de ensino/aprendizagem para os portadores de necessidades especiais. Porém, o 
presente trabalho buscou analisar mais especificamente a inserção das pessoas com surdez na 
respectiva escola inclusiva, na sociedade e nesse contexto ocorre uma averiguação da 
aceitação, do acesso e das oportunidades principalmente no âmbito educacional. 
Palavras - chave: Educação. Inclusiva. Surdo. Sociedade.  

 

 

ABSTRACT  
 
This study focuses on the analysis of a new education, the so-called inclusive education which 
reveals the need for an overhaul in the teaching practices, curricula and structurally in 
schools, so there is a favorable quality education to all students with or without special. Note 
that laws like the Law of Directives and Bases of Education (LDBEN Law No. 9.394/96), the 
Federal Constitution (CF/88) and beyond the Declaration of Salamanca (1994) another 
important document that consolidated the new teaching and learning for individuals with 
special needs. However, this study sought to examine more specifically the integration of deaf 
people in their inclusive school, in society and in this context is an investigation of 
acceptance, access and opportunities especially in education.  
Key - words: Education. Inclusive. Deaf. Society. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Os conceitos são fundamentais para o entendimento das práticas sociais, a 

inclusão, enquanto novo paradigma alavanca a escola, que com novas implicações educativas, 

devendo acolher todas as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, 

sociais, emocionais, lingüísticas e culturais (SASSAKI, 1997).  

Blanco (1998) destaca que o desenvolvimento das escolas inclusivas implica 

modificações substancias na prática educativa, desenvolvendo uma pedagogia centrada na 

criança com deficiência auditiva sendo capaz de dar respostas às necessidades de todas as 

crianças, incluindo aquelas que apresentam uma incapacidade grave. Deste ponto de vista, o 

professor, na sua atividade docente, busca desenvolver no aluno o espírito crítico/reflexivo, 

maximizar habilidades através das LIBRAS e elaborar projetos voltados a área.   

Avançando na discussão do papel da escola, da educação, e, sobretudo, da 

presença do professor, enquanto elo no processo ensino/aprendizagem, na direção de uma 

consciência de cidadania, uma vez que a inclusão só terá êxito com seu total engajamento; 

pois ”se o professor não é especializado em Libras, como pode ajudar a promover a inclusão? 

(DEMO, 2006). 

Analisando melhor programas, propostas curriculares, serviços, políticas sociais e 

outros indicadores educacionais, é importante dominara conceitos da linha inclusivista, até 

porque tal conceito ético procura evoluir na direção de uma sociedade inclusiva. Por que são 

chamados inclusivitas? Porque abrangem valores que contemplam a inclusão. Em inclusão, 

construindo uma sociedade para todos, Sassaki (1997) ao trabalhar os principais conceitos 

pré-inclusivistas anuncia um modelo médico da deficiência, em que os diferentes são 

declarados doentes principalmente os deficientes auditivos que são considerados dependentes 

do cuidado de outras pessoas, sendo incapazes de trabalhar, isentos de deveres morais, 

levando vidas inúteis, como está evidenciado na palavra inválido. Integração é um processo 

espontâneo e subjetivo, que envolve direta e pessoalmente o relacionamento entre seres 

humanos (GLAT, 1995). Se não levarmos em conta o aspecto psicossocial, corre-se o risco de 

sermos reducionistas. 

A Integração Social surgiu como oposição à prática da exclusão social, em seu 

sentido total, eram consideradas inválidas, inúteis e incapazes para trabalhar e estudar já que 

apresentam algum tipo de problema. Nas últimas décadas tem sido o tema mais discutido no 

Brasil. A Integração Escolar é um processo gradual e dinâmico que pode tomar distintas 
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formas de acordo com as necessidades e habilidades dos alunos principalmente os que sofrem 

de problemas auditivos (AMARILIAN, 1986).  

A integração educativo-escolar refere-se ao processo de educar e ensinar, no 

mesmo grupo, as crianças com e sem necessidades educativas especiais, durante uma parte ou 

na totalidade do tempo de permanência na escola a mais conhecida como: educação inclusiva. 

O próprio conceito de integração escolar já está sendo por muito considerado ultrapassado, e, 

a proposta mais “moderna” nos países ditos de Primeiro Mundo é a da escola inclusiva, dentro 

do movimento pela inclusão total.  

No Brasil, várias é as tentativas para se discutir o enriquecedor do 

desenvolvimento pessoal e da prática educativa: Legislação clara e precisa e planos de ação 

de educação para que todos promovam o desenvolvimento de escolas inclusivas; projetos 

educativos institucionais que contemplam a diversidade como um eixo central em torno das 

decisões.  

A resposta á diversidade, como todo processo de inovação, afeta a globalidade do 

centro e implica questionar a prática educativa tradicional e introduzir mudanças substanciais 

na mesma. Trata-se de um projeto da escola e do sistema educacional, e não de professores 

isolados ou de escolas isoladas e trabalho de colaboração entre todos os envolvidos no 

processo educativo.  

 

2. A INCLUSÃO COMO EDUCAÇÃO PARA TODOS 

 

As escolas em que existe um bom nível de colaboração e de ajuda mútua 

contribuem de maneira mais eficaz para o desenvolvimento dos alunos e são as que mais 

crescem como instituição. Currículo flexível (curso de Libras), amplo e equilibrado e meios 

de acesso ao mesmo. O currículo comum com as adaptações necessárias há de ser a referência 

para a educação de todos os alunos. Estilo de ensino flexível. Os estilos de ensino que partem 

das necessidades, conhecimentos e interesse dos alunos, que utiliza a diversidade de 

estratégias metodológicas e procedimentos de avaliação facilitam a resposta à diversidade.  

Os professores têm que conhecer bem a todos os seus alunos e organizar 

experiências de aprendizagem nas quais todos possam participar e progredir na medida de 

suas possibilidades. Recursos de apoio humano e materiais. É indispensável contar com uma 

série de apoios e reforços de caráter especializado que possa conjuntamente com o professor 

de educação regular atender às necessidades das escolas. Formação adequada de todos os 

envolvidos no processo educativo.  
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Todos os professores deveriam ter conhecimento básico de LIBRAS sobre a 

forma de organizar o currículo e o ensino para responder às necessidades de os alunos que 

sofrem de deficiência auditiva. Uma estratégia que se tem mostrado eficaz é a formação 

centrada na escola como globalidade em função do seu projeto, problemática e necessidade 

(GLAT, 1995).  

A Declaração de Salamanca (1994) trata dos princípios, política e práticas em 

educação especial, ou seja, trata-se de uma resolução das Nações Unidas adotada em 

Assembléia-Geral, que apresenta o procedimento padrão das Nações Unidas para equalização 

de oportunidades para pessoas portadoras de deficiências.  

A Declaração de Salamanca é considerada mundialmente um dos mais 

importantes documentos que visam à inclusão social, juntamente com a Convenção sobre os 

Direitos da Criança (1988) e a Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990). Faz 

parte de uma tendência mundial que vem se consolidando a educação inclusiva. Sua origem é 

normalmente atribuída aos movimentos iniciados a partir das décadas de 1960 e 1970 

(CORDE, 1994:37). 

A inclusão é a capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o 

privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva 

acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para o estudante com deficiência física, para todas as 

minorias e para a criança que é discriminada pro qualquer motivo. No caso da tem que ser 

reflexo da vida do lado de fora. O grande ganho para todos é viver a experiência da diferença. 

Se os estudantes não passam por isso na infância, mais tarde terão muita dificuldade de vencer 

os preconceitos. A inclusão possibilita aos que são discriminados pela deficiência, pela classe 

social ou pela cor que, por direito, ocupem o seu espaço na sociedade (MANTOAN, 2005: 

46-47). 

A partir do Documento Final da Educação Básica (2008), o qual mostra que a 

educação especial deverá ser garantir a transformação dos sistemas educacionais em sistema 

inclusivos e a afirmação da escola como espaço fundamental para a valorização da 

diversidade e garantia de cidadania, priorizar a inclusão de crianças com deficiência e 

transtornos globais do desenvolvimento na educação infantil, buscando a universalização do 

acesso e garantindo a permanência da oferta de atendimentos especializados em estimulação 

precoce, incluir a Libras no currículo da educação básica e garantir políticas para o ensino de 

Libras para os profissionais servidores, ou seja, esses são uns dos deveres incluídos neste 

documento. 
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Ao falarmos em educação especial, fala-se também de educação inclusiva, que é 

um processo que amplia a participação de todos os estudantes nos estabelecimentos de ensino 

regular. Trata-se de uma reestruturação da cultura, da prática e das políticas vivenciadas nas 

escolas de modo que estas respondam à diversidade de alunos. É uma abordagem 

humanística, democrática, que percebe o sujeito e suas singularidades, tendo como objetivos o 

crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social de todos. Mas, vale ressaltar que o ensino 

inclusivo não deve ser confundido com educação especial, as quais se apresentam numa 

grande variedade de formas, incluindo escolas especiais, unidades pequenas de e a integração 

das crianças com apoio especializado.  

O ensino especial é desde sua origem um sistema separado de educação das 

crianças com deficiência, fora do ensino regular, baseado na crença de que as necessidades 

das crianças com deficiência, fora do não podem ser supridas nas escolas regulares. Existe 

ensino especial em todo mundo, seja em escolas de freqüência diária, internatos ou pequenas 

unidades ligadas à escola de ensino regular (MESSEDER, 2007). 

Se retornarmos a Declaração de Salamanca (1994) será observado que um trecho 

foi destinado à educação de surdos, dado a sua especificidade. Políticas educacionais 

deveriam levar em total consideração as diferenças e situações individuais. A importância da 

língua de sinais como meio de comunicação entre surdos, por exemplo, deveria ser 

reconhecida e provisão deveria ser feita no sentido de garantir que todas as pessoas surdas 

tenham acesso à educação em sua língua nacional de sinais (CORDE, 1994). 

A Língua Brasileira de Sinais-Libras é uma das línguas faladas no Brasil e já 

obteve o reconhecimento oficial do governo brasileiro pela lei 10.436/2002. 

O parágrafo 2º do artigo 12 da Resolução do CNE/CEB Nº 2/2001, que instituiu 

as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, definiu que ao aluno 

surdo deva ser assegurado o acesso aos conteúdos curriculares, mediante a utilização de 

língua de sinais, sem prejuízo do aprendizado da língua portuguesa. Dito de outra forma, o 

aluno surdo passou a ter um direito a mais um componente curricular: Língua Brasileira de 

Sinais. 

No entanto, seu uso, como meio de comunicação e como língua de instrução, 

precisa ser implantado nas escolas brasileiras que registram a matrícula de alunos surdos. A 

língua de sinais permite melhor interação entre pessoas surdas e, nas escolas, entre 

professores e alunos surdos e entre estes e seus colegas. A linguagem permite ao ser humano 

planejar e regular sua ação e somente por ela é possível fazer a leitura do mundo e da palavra, 

mesmo porque uma não acontece sem a outra. Essas formas de leitura constituem a base da 
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linguagem que se dá pela interação social, a interação entre os sujeitos (FELIPE, 2006). Para 

o ingresso de alunos surdos nas escolas comuns, a educação bilíngüe-Língua 

Portuguesa/Libras desenvolve o ensino escolar na Língua Portuguesa como segunda língua na 

modalidade escrita para alunos surdos, os serviços de tradutor/intérprete de Libras para os 

demais alunos da escola. 

O atendimento educacional especializado para esses alunos é ofertado tanto na 

modalidade oral e escrita quanto na língua de sinais. Devido à diferença lingüística, orienta-se 

que o aluno surdo esteja com outros em turmas comuns na escola regular. O atendimento 

educacional especializado é realizado mediante a atuação de profissionais com conhecimentos 

específicos no ensino da Língua Brasileira de Sinais, da Língua Portuguesa na modalidade 

escrita como segunda língua, do sistema Braille, do soroban, da orientação e mobilidade, das 

atividades de vida autônoma, da comunicação alternativa, do desenvolvimento dos processos 

mentais superiores, dos programas de enriquecimento curricular, da adequação e produção de 

materiais didáticos e pedagógicos, da utilização de recursos ópticos, da tecnologia assistiva e 

outros (Revista da Educação Especial, p. 16, 2008).  

A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o conhecimento 

prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto às possibilidades de aprendizagem 

futura, configurando uma ação pedagógica processual e formativa que analisa o desempenho 

do aluno em relação ao seu progresso individual, prevalecendo na avaliação os aspectos 

qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do professor. No processo de 

avaliação, o professor deve criar estratégias considerando que alguns alunos podem demandar 

ampliação do tempo para a realização dos trabalhos e o uso da língua de sinais, de textos em 

Braille, de informática ou de tecnologia assistiva como uma prática cotidiana. Cabe aos 

sistemas de ensino, ao organizar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, 

disponibilizar as funções de instrutor, tradutor/intérprete de Libras e guia-intérprete, bem 

como de monitor ou cuidador dos alunos com necessidade de apoio nas atividades de higiene, 

alimentação, locomoção, entre outras, que exijam auxílio constante no cotidiano escolar 

(REVISTA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, 2008.  p. 16). 

Essa política apresenta uma visão que está se firmando em diversos países que 

deram início a um processo de reorientação das suas estruturas de ensino das suas estruturas 

de ensino para o acesso e sucesso de todos os alunos, consolidando princípios que estavam em 

pauta desde os anos 1980.  

No Brasil, muitos sistemas de ensino já desenvolvem sólidas experiências 

educacionais neste sentido e outros estabeleceram metas para promover a inclusão de todos os 
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alunos, e a nova Política subsidia a elaboração de normativas. No âmbito do MEC, a fim de 

dar conseqüência à Política, estaremos consolidando um conjunto de ações de apoio à 

implementação da educação inclusiva, destacando-se a proposta de financiamento para 

ampliação da oferta do atendimento educacional especializado complementar ao ensino 

regular. Na medida em que estas ações forem implementadas teremos constituído uma 

política que promove o desenvolvimento da escola para efetivar o direito de acesso e a 

qualidade da educação (HADDAD, 2008. p. 6). 

Esta ação tem como fundamento a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), que tem como objetivo assegurar a inclusão 

escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir: acesso ao ensino 

regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino; 

transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação infantil até a educação 

superior; oferta de atendimentos educacionais especializados e demais profissionais da 

educação para a inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade 

arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação 

intersetorial na implementação das políticas públicas (MEC/CAS, 2008).  

De acordo com esta proposta político-educacional, a educação especial deve estar 

articulada à educação comum. O atendimento educacional especializado identifica, elabora e 

organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas.  

As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado 

diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à 

escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com 

vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. O atendimento educacional 

especializado disponibiliza programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e 

códigos específicos de comunicação e sinalização, ajudas técnicas e tecnologia assistiva, 

dentre outros (MEC/CAS, 2008).  

Neste sentido, a organização dos centros de referência para as pessoas com surdez 

visa apoiar os sistemas de ensino para que promovam a plena acessibilidade a estes alunos, no 

que se refere: à produção de material acessível, na promoção da escolarização destes alunos 

(MEC/CAS, 2008).  

Os públicos beneficiários desta ação são: alunos com surdez e alunos com 

deficiência auditiva incluídos na educação básica e superior, pessoas com surdez e pessoas 
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com deficiência auditiva da comunidade e professores que atuam com estes alunos nos 

diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino que atualmente, estão implementados 30 

CAS (MEC/CAS, 2008).  

O centro de Apoio para Atendimento às Pessoas com Surdez- CAS consiste em 

uma ação estabelecida por meio de parceria entre a Secretaria de Educação Especial do 

Ministério da Educação - SEESP/MEC e as Secretarias Estaduais de Educação, e tem como 

objetivo promover: 

 

▪ a formação continuada de professores e de instrutores de Língua Brasileira de 

Sinais-LIBRAS. 

▪ a formação continuada de professores para o ensino de Língua Portuguesa como 

segunda língua para surdos. 

▪ a inclusão de Libras nas escolas brasileiras. 

▪ a formação continuada de tradutor e intérprete de Libras para atuação nas 

escolas de educação básica. 

▪ a oferta de atendimento educacional especializado dos alunos com surdez ou 

deficiência auditiva. 

▪ a convivência entre pessoas com surdez e ouvintes (MEC/CAS, 2008).  

 

A partir de uma nova visão diante da inclusão, verifica-se que a inserção de 

pessoa no âmbito escolar é a corrente principal da sociedade. Mas diante deste movimento 

mundial pela inclusão social segundo PEREIRA, precisamos compreender a inclusão escolar 

como um “fenômeno complexo que vai muito além de colocar ou manter portadores de 

necessidades especiais em classes regulares. É parte do atendimento que atinge todos os 

aspectos do processo educacional”. 

A inclusão escolar não é um modo de educar todos, mas uma forma de garantir 

que cada um aprenda,resguardando sua singularidade. Então não podemos pensar em inclusão 

sem considerar a questão da diversidade, nem tampouco podemos abordar a questão da 

diferença dissociada da afirmação da igualdade. A diferença não se opõe a igualdade e sim a 

padronização. Através de uma frase do sociólogo português BOAVENTURA SOUZA 

SANTOS, podemos sintetizar essa questão: “Temos direito a reivindicar a diferença sempre 

que a igualdade no descaracteriza”. 

De acordo com Adiron (2008) “A cultura da diversidade vai nos permitir construir 

uma escola de qualidade, uma didática de qualidade e profissionais de qualidade. Todos nós 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

9 

teremos de aprender a “ensinar a aprender”. A cultura da diversidade é um processo de 

aprendizagem permanente, onde todos nós devemos aprender a compartilhar novos 

significados e novos comportamentos de relações entre as pessoas. A cultura da diversidade é 

uma nova maneira de educar que parte do respeito à diversidade como valor”. 

 No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) destaca a 

importância de promover-se a inclusão escolar e os sistemas educacionais (federais, estaduais, 

municipais e privados) têm registrado um crescimento de matrículas em classes inclusivas de 

alunos com necessidades especiais.  Contudo, equivocadamente, tem-se compreendido por 

alunos com necessidades especiais, apenas alunos que possuem algum tipo de “deficiência”, e 

que são atendidos pelo sistema de educação especial, quando a inclusão educacional implica 

no reconhecimento e atendimento às diferenças de qualquer aluno, quer seja por causas 

permanentes ou temporárias, orgânicas ou emocionais, o que engloba não apenas alunos com 

deficiências físicas, motoras ou sensoriais, mas também alunos com dificuldades de 

aprendizagem e superdotados, entre outros.  

A terminologia necessidades educacionais especiais pode, portanto ser atribuída a 

diferentes grupos de educandos. Outra idéia simplista é a de que o fenômeno da inclusão é o 

inverso da exclusão. Ao contrário: o avesso da inclusão pode ser uma inclusão precária, 

instável e marginal decorrente de inúmeros fatores, dentre os quais a sociedade capitalista que 

desenraiza, exclui, para incluir de outro modo, segundo suas próprias regras, segundo sua 

própria lógica. O problema está justamente nessa inclusão (MARTINS, 2002).  

Hoje vivemos um momento de difusão destas idéias simplistas.  A inclusão 

educacional vem acontecendo sem um planejamento sistêmico, que vai muito além da sala de 

aula.  Esqueceu-se que o paradigma da inclusão educacional define que as escolas precisam 

ser repensadas e reorganizadas a fim de acolher todo o espectro da diversidade humana. 

Infelizmente, o que constatamos é que muitos alunos portadores de necessidades 

especiais são matriculados nas escolas regulares, mas encontram barreiras arquitetônicas, 

atitudinais, comunicacionais e metodológicas.  

Segundo Mantoan (2008) ainda há muitas barreiras a serem ultrapassadas para 

que a educação inclusiva, ou seja, de fato e de direito, uma conquista da educação brasileira. 

Embora esteja crescendo o número de matrículas desses alunos nas escolas comuns, estas 

precisam se mobilizar mais no sentido de compatibilizar suas intenções inclusivas com suas 

propostas de trabalho pedagógico e com o aprimoramento do processo educativo de todos os 

alunos.  
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Mudanças substanciais na organização pedagógica do ensino comum constituem 

um grande desafio, que não está sendo suficientemente percebido pelos sistemas de ensino. 

Ainda se atribui à educação especial a condução do projeto inclusivo em nossas escolas e 

persiste a idéia de que os alunos com deficiência e demais alunos da educação especial são os 

únicos excluídos de suas turmas. 

 O tempo e a defesa de uma posição firme e clara sobre o que representa a 

educação especial, em uma dimensão inclusiva, pode ser (e será) uma força para a 

transformação da realidade atual de nossas escolas ao abraçarem a inclusão. Este é um 

trabalho que exige perseverança e muito empenho do ensino comum articulado ao especial e 

de todos os que compõem as equipes de nossas escolas.  

Do lado da educação especial também há muito a ser feito. Para a transformação 

de seus serviços, de modo a atender ao caráter complementar que lhes é atribuído, a formação 

de professores especializados em atendimento educacional especializado e de outros 

profissionais da Educação Especial vai exigir tempo, e é imprescindível que se dê 

prosseguimento aos cursos que a SEESP está promovendo, no momento, para formar 

professores em serviço em todo o Brasil, atendendo à demanda atual das escolas comuns de 

instalar seus serviços de atendimento educacional especializado. 

O principal desafio são as práticas pedagógicas exercidas até então. O exemplo 

disso é o currículo adequado à estrutura do sistema e das escolas de forma limitada. Os anos 

80 sinalizaram uma nova possibilidade de organização curricular, numa perspectiva 

progressista, dando ênfase às experiências culturais trazidas pelo aluno para resolver os 

problemas enfrentados no cotidiano, promovendo, segundo Freire, o pensamento crítico e 

privilegiando a justiça social e à equidade. Neste momento, a valorização por parte das 

escolas passou a serem os métodos de ensino, desprovidos, muitas vezes, de conteúdos, mas 

mantendo os mesmos mecanismos de controle as formas mais tradicionais de avaliação de 

desempenho dos alunos. Nos anos 90, o currículo foi defendido a partir dos discursos de uma 

perspectiva crítica, reflexos ativos dos diferentes significados culturais e sociais, valorizando 

os aspectos multiculturais, como as questões relacionadas à raça, ao gênero, às diferenças 

individuais, à justiça social, às minorias sociais. Porém, a cultura pedagógica não mudou, 

continuou dominante nas escolas o caráter tecnicista, centrado na aprendizagem dos alunos e 

na mudança de comportamento, de forma passiva e reprodutora, em técnicas mecânicas e 

repetitivas controladas pelos diferentes instrumentos avaliativos. Por conta disso, falar de 

inclusão no campo escolar implica, no primeiro momento, ter clareza de que ela não se 

destina exclusivamente a um determinado grupo de alunos. Ainda é necessário pensar numa 
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outra escola, sem discriminação e que não reforce os diferentes conflitos históricos da 

sociedade, que não personifique o aluno como marca ou estigma, diferenciando ou 

categorizando, como se fosse recuperável ou não, normal ou “anormal”, mas como sujeito de 

suas próprias construções históricas a partir de suas condições pessoais. 

Para Freitas (2008) as mudanças impulsionadas pela educação inclusiva estão 

aparecendo cada vez mais no cenário educacional brasileiro. Vale destacar que a concepção 

do professor é que define a implementação das ações pedagógicas, tendo em vista a inclusão. 

Nesse sentido, a formação do professor é um desafio constante. 

Não se trata do professor ter conhecimento das especificidades e características 

das deficiências ou dos indicadores de altas habilidades/ superdotação dos alunos, mas, 

sobretudo, do professor ressignificar a base da sua prática educativa, ou seja, pensar o 

currículo, o planejamento e a avaliação sob a ótica da valorização da diversidade e do respeito 

à diferença.  

Segundo Vieira (2008), o tempo escolar que temos em nosso País, atualmente 

(meio turno), é insuficiente para a formação (acadêmica, intelectual, moral, ética e estética) 

dos nossos jovens e das nossas crianças. A escola brasileira já avançou muito no 

entendimento referente à acessibilidade das crianças. No entanto, a concretização da inclusão 

se dará quando os sistemas de ensino garantir a todas as crianças, indistintamente, uma 

educação de qualidade. Para que a nossa política de inclusão se traduza em ações concretas no 

curso dos próximos anos se faz necessário que o Brasil, a exemplo de outros países, adote um 

conjunto de ações que fortaleçam a escola pública e conseqüentemente a ação pedagógica dos 

professores.  

A educação de qualidade começa pela otimização do tempo escolar que precisa 

ser ampliado, passa pela organização dos espaços escolares e da gestão da escola e da sala de 

aula. A democratização da educação garantiu o acesso das crianças à escola, mas temos um 

desafio enorme em nosso País, que é promover as condições reais para o ensino, a 

aprendizagem e a educação dos nossos alunos. A escola cumpre seu papel de agência de 

formação, quando é capaz de educar TODOS os alunos e não apenas parte deles. Entristece-

me muito falar de inclusão porque isto significa que ainda temos que brigar para que crianças 

não fiquem fora da escola. Por outro lado, alegro-me que o direito de TODAS as crianças 

brasileiras de se beneficiarem da escola esteja explicitado no texto da Política Nacional de 

Educação Especial. No Brasil já sentimos a concretização da política de inclusão, quando as 

redes de ensino começam a se organizar para acolher e oferecer as condições de 

aprendizagem a todo seu alunado. A escola, que entendeu o princípio da inclusão, sabe que 
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precisa rever práticas pedagógicas, não porque agora tem a presença de um aluno com 

deficiência na sala de aula, mas porque compreendeu que não pode ignorar a diversidade de 

seus alunos. 

No caso dos surdos, o maior desafio é promover uma organização escolar em que 

a língua de instrução seja a língua de sinais e as perspectivas de organização dos 

conhecimentos partam de uma construção visual, o que demanda outro desafio: investir em 

cursos de graduação para a formação de professores surdos, educadores bilíngües (libras e 

português) e de intérpretes de língua de sinais (QUADROS, 2008). 

É importante enfatizar que em sua especificidade, a educação especial tem suas 

origens em modelos não tradicionais de sistema escolar, fora de estrutura de escolarização, e 

sim do atendimento. Ela foi proposta dentro de um modelo de saúde referendado por 

discursos carregados por elementos de práticas pedagógicas, mas, em seus exercícios, se 

explicitam uma prática cultural em relação à deficiência ou a altas habilidades. Esses espaços, 

aos poucos, foram se institucionalizando por necessidades de segurança coletiva, como foi no 

caso do asilo, da casa psiquiátrica, da penitenciária, da casa de correção, do estabelecimento 

de técnicas de educação vigiada. Mesmo considerando que o modelo de exclusão, enquanto 

afastamento pelo desconhecido, a inclusão é o exame das possibilidades. É necessário incluir 

para conhecer. Isso leva a conceber, então, que a educação especial é fruto de uma rede de 

formações discursivas utilizadas em direções diferenciadas, descrevendo-as em um outro 

feixe de relações que não se detêm ao universo pedagógico e aos momentos atuais.  

A educação especial, compreendida como um fenômeno social, se insere nas 

dinâmicas de poder e torna-se, assim como a educação, uma ameaça à ordem instituída e 

palco de conflitos.e contradições de interesses das mais diferentes ordens e objetivos, que não 

se limitam à própria deficiência ou altas habilidades, mas à rede de relações construídas e 

interesses outros, dos quais devem ser preservados ou rompidos, como é o caso do próprio 

financiamento da educação especial.Isso nos remete então a entender, na medida do possível, 

os discursos pelos quais as pessoas com deficiência instigam perguntas e as pessoas “ditas” 

normais, respondem umas às outras, mas não informam ao deficiente o que pensam, apenas o 

“usam” e definem o que fazer. Com isso, diferentemente dos discursos reguladores da 

educação especial (assistência, atendimento) o centro da reflexão tem que ser a garantia da 

escolarização. O atendimento educacional especializado, indiscutivelmente, tem que ter a 

função complementar ou suplementar, assim como as instituições especializadas ou as escolas 

especiais. Esse é o impacto da educação especial para o Brasil sair da assistência e ter como 

paradigma a escolarização, e com isto flexibilidade curricular, procedimentos e recursos 
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pedagógicos visando à aprendizagem dos educandos, avaliações e terminalidade, a partir das 

condições cognitivas de cada educando (OSÓRIO, 2008). 

 

3. Materiais e Métodos 

 

Para essa reflexão foram feitas algumas consultas nas quais consiste num 

embasamento teórico a respeito da educação inclusiva na contemporaneidade para discutir um 

tema atualmente presente na Educação que envolve conceitos/categorias como diversidade, 

deficiência auditiva, integração e inclusão.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

As razões invocadas com maior freqüência por pais, professores, gestores 

educacionais de escolas comuns e especiais, para justificar o atraso na adoção de propostas 

educacionais inclusivas, dizem respeito a obstáculos humanos e materiais. Selecionamos aqui 

os mais comumente citados: escolas que carecem de possibilidades de acesso físico a alunos 

com deficiência motores; salas de aula superlotadas; falta de recursos especializados para 

atender às necessidades de alunos com deficiências visuais; necessidade de se dominar a 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e de intérpretes para alunos surdos; ausência ou 

distanciamento de serviços de apoio educacional ao aluno e professor, que alegam falta de 

preparo para atender aos alunos com deficiência, nas salas de aulas comuns; reticência dos 

pais de alunos com e sem deficiência, entre outros.  

Os motivos relacionados escondem outros, bem mais complexos, dentre os quais, 

destacamos a resistência das organizações sociais às mudanças e às inovações, dada a rotina e 

a burocracia nelas instaladas, que enrijecem suas estruturas, arraigadas às tradições e à gestão 

de seus serviços. Esses serviços, no geral, é para atender ás características desse tipo de 

organização, fragmentam e distanciam, categorizam e hierarquizam os seus assistidos, como 

constatamos freqüentemente nas escolas comuns e especiais e nas instituições dedicadas ao 

atendimento exclusivo de pessoas com deficiência. Embora não seja um traço típico das 

instituições educacionais brasileiras, temos uma tendência muito forte para meritrocacia, para 

o elitismo escolar, em todos os níveis de ensino; com isso valorizamos os alunos que 

correspondem a um modelo idealizado artificialmente e desconsideramos e excluímos os que 

não conseguem corresponder a ele. Por outro lado, há que se admitir que as instituições têm 

seus fins próprios e nem sempre um novo propósito, como é o caso da inclusão, encaixa-se no 
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foco de seus interesses imediatos. È preciso um tempo para que as novidades sejam 

assimiladas ou para que se encontrem saídas que as dissimulem.  

A neutralização dos desafios à inclusão propicia o aparecimento de falsas 

soluções e transparece nitidamente nas ações políticas públicas governamentais e privadas que 

hoje ainda mantém, por exemplo, o impasse integração de alunos com deficiência x inclusão 

com uma das cenas do debate da inserção de alunos com deficiência nas escolas comuns. 

Portanto, para fins de reflexão a respeito do tema educação inclusiva, que envolve a sociedade 

e as pessoas especiais, o qual, foi detalhado mais especificamente a questão do deficiente 

auditivo, verifica-se as mudanças na formulação de projetos pedagógicos, convém considerar: 

uma modificação estrutural do sistema educacional brasileiro, que envolve uma análise séria e 

profunda do caráter político-ideológico deste sistema e sua influência na formulação dos 

quadros profissionais da escola inclusiva. Desenvolver estudos e pesquisa, comunicar 

experiências sobre “inclusão” para se ter clareza de sua implementação no diversificado 

contexto da realidade sócio-histórica cultural brasileira. 
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