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Resumo:

Incluir estudantes com deficiência na rede regular de ensino é uma tarefa urgente e prioritária, entretanto,
é fato histórico que essas pessoas ainda enfrentam grandes obstáculos educacionais. Este o artigo
intitulado “Um Olhar para a Inclusão da Pessoa Surda na Escola Pública” vem relatar uma pesquisa
desenvolvida em uma escola da rede pública de ensino do estado de Pernambuco. O estudo foi realizado
em dois contextos de atuação: uma sala de aula regular com apoio de intérprete em Libras e uma classe
especial de surdos com professora especializada e usuária da língua de sinais. Buscou-se investigar o
trabalho realizado nas duas salas de aula desde a aplicação e desenvolvimento das atividades até as
formas de participação dos envolvidos no processo educativo. Os resultados obtidos evidenciaram a
urgência em desenvolver práticas que de fato proporcionem uma educação para todos.

Palavras - chave: Inclusão. Surdos. Cidadania

Summary:

Include students with disabilities in mainstream education is a priority and urgent task, however, is
historical fact that these people still face major obstacles educational. This article titled "Looking for
Inclusion of Deaf People in Public School" is a research report developed in a public school education in the
state of Pernambuco. The study was conducted in two contexts of activity: one regular classroom with
support interpreter Pounds and a special class of deaf teacher with specialized user of sign language. This
paper examines the work done in the two classrooms from the application and development activities until
the forms of participation of those involved in the educational process. The results showed the urgency to
develop practices that actually provide an education for all.
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INTRODUÇÃO

Apresentaremos neste artigo fragmentos de uma pesquisa sobre a inclusão de estudantes surdos no
sistema público de ensino da rede estadual de Pernambuco, em que foi analisado o trabalho pedagógico
em uma sala de aula inclusiva e de uma sala especial, como também as falas proferidas pelas professoras,
estudantes e intérpretes sobre a educação da pessoa surda. Neste sentido, para uma melhor compreensão
sobre a temática buscamos documentos direcionadores sobre as políticas públicas para a inclusão, tanto
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em nível nacional, através do Ministério da Educação, quanto em nível estadual, através da Secretaria
Estadual de Educação do Estado de Pernambuco.

Parte-se da compreensão que a educação inclusiva procura responder às necessidades de aprendizagem
de todas as crianças, jovens e adultos, com um foco específico naqueles que são vulneráveis à
marginalização e à exclusão. Nesta perspectiva, entende-se que o desenvolvimento de sistemas
educacionais inclusivos, ao se propor a acolher todas as crianças, independente de suas condições físicas,
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas e outras, representa a possibilidade de combater a exclusão e
responder às especificidades de todos.

Nas últimas décadas, as diretrizes da Educação para Todos se efetivaram com vista à universalização do
acesso à educação, resultando no aumento significativo do número de matrículas. Foram geradas novas
demandas para as escolas, advindas da presença de grupos sociais diversificados em sala de aula, entre
eles o de crianças e adolescentes com deficiência.

A transformação dos sistemas educacionais para a inclusão de estudantes com deficiência vem acarretar
numa mudança que possibilita tanto o acesso às classes comuns do ensino regular, como a ampliação da
oferta de atendimento educacional especializado, propiciando um real acesso ao saber escolar.

O movimento em vista à educação inclusiva fez aflorar a defesa dos direitos de todos, denunciando a
situação de exclusão no processo educacional. Dessa forma, os dados que serão aqui apresentados
mostram que existem possibilidades sendo criadas para um processo real de reordenamento do sistema
educacional, desestabilizando arcaicas concepções sobre a educação e exigindo uma mudança na formação
de professores, assim como um planejamento para organização dos recursos necessários.

A escola inclusiva está ligada ao acolhimento, à qualidade do ensino, que se revela pela capacidade de
mobilizar-se em busca de recursos materiais e humanos. Deve saber administrar com sabedoria; possuir
professores competentes; possuir um projeto pedagógico que privilegie a participação de todos os atores
envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem: gestores, professores, funcionários, pais,
estudantes, comunidades, como também a ampliação e utilização inteligente dos conhecimentos
produzidos na escola.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conforme consta nos artigos 2º e 3º, prevê um ensaio
de qualidade, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana; os artigos 58 e
59, sobre a Educação Especial, estabelece que a educação é oferecida preferencialmente na rede regular
de ensino, devendo também ser asseguradas condições especiais para o estabelecimento de princípios
básicos como o direito de aprender. As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica,
no seu artigo 2º, orientam os sistemas para a prática da inclusão: Os sistemas de ensino devem
matricular a todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com
necessidades educacionais especiais, assegurando às condições necessárias para uma educação de
qualidade para todos. A própria Constituição Federal de 1988 registrou o direito público subjetivo à
educação de todos os brasileiros; o surgimento de leis federais, estaduais e municipais que tratavam de
direitos e acessibilidade das pessoas com deficiência; a Lei 7.853, que dispõe sobre o apoio às pessoas
com deficiência e reafirmou a obrigatoriedade da oferta da educação especial em estabelecimentos
públicos de ensino; o Decreto No. 3.298, de 20.12.99, que regulamenta a Lei e explicita que os serviços de
educação especial serão ofertados nas escolas públicas ou privadas mediante programas de apoio para o
aluno que está integrado no sistema regular de ensino, ou em escolas especializadas exclusivamente
quando a educação das escolas comuns não puder satisfazer as necessidades educativas ou sociais do
aluno ou quando necessário ao bem estar do educando; tem destaque também a Declaração de
Salamanca, de 1994, e tantas outras, que tratam da inclusão e das Políticas de Educação.

Nesse contexto é posto o desafio da inclusão de crianças e adolescentes com deficiência nas classes
comuns do ensino regular. O nosso país testemunha nas últimas décadas um cenário que busca a
universalização do acesso à educação, o que resulta no aumento significativo do número de matrículas
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para a educação básica.

Os dados apontam que existem possibilidades sendo criadas para um processo real de reordenamento do
sistema educacional. O Censo Escolar 2010 mostra que o Brasil tem 51,5 milhões de estudantes
matriculados na educação básica pública e privada – creche, pré-escola, ensino fundamental e médio,
educação profissional, especial e de jovens e adultos. Desses 51,5 milhões, 43,9 milhões estudam nas
redes públicas (85,4%) e 7,5 milhões em escolas particulares (14,6%).

Em 2010, as matrículas somaram 2.064.653, enquanto em 2009, o censo registrou 1.896.363.
Comparando com o início dos anos 2000, o crescimento ultrapassa 79%. Nesse contexto, a educação
especial registrou em 2010, 702.603 matrículas, um aumento de 10% com relação a 2009. Para o
presidente do Inep, o grande salto aconteceu no processo de inclusão de alunos com deficiência em
escolas públicas regulares iniciado em 2007.

Entretanto, estudos e pesquisas denunciam a má qualidade do ensino e a discriminação presentes no
contexto educacional brasileiro, identificando que escolas e professores não se sentem preparados para
receber pessoas com deficiência nas classes comuns do ensino regular e o que é pior, algumas escolas
particulares não aceitam estudantes com deficiência, alegando não estar preparadas e outras, quando
recebem, não sabem ou mesmo não se interessam para trabalhar com essas pessoas. Não se pode assistir
de braços cruzados tamanho rejeição ou mesmo a uma cruel segregação, fruto de marcas históricas do
nosso sistema educacional.

A transformação dos sistemas educacionais para a inclusão de estudantes com deficiência precisa
caminhar para uma mudança na escola que possibilite não só o acesso às classes comuns do ensino
regular como também à ampliação da oferta de atendimento educacional especializado, possibilitando
condições dignas de acolhimento e um real acesso à aprendizagem.

Nessa transformação, deve haver uma nova escola que propicie, entre outros, ações pedagógicas
inclusivas, programas para a formação de professores, organização de recursos técnicos e serviços com
acessibilidade para todos e que respeite e valorize o princípio da diversidade e diferença, uma vez que,
segundo Carmo (2001, p.45):

não podemos desconsiderar que existe dinamicamente, diferença na diferença e
desigualdades nas diferenças, ou seja, dois alunos cegos, surdos ou paraplégicos,
mesmo tendo as limitações físicas aparentando certa igualdade, são
completamente diferentes e desiguais socialmente. Cada um tem a sua história,
suas necessidades e seus interesses.

Temos a clareza que a Educação Inclusiva não visa apenas a pessoa surda, mas todos os estudantes, com
ou sem deficiência, sobretudo àqueles que, devido as suas diferenças, foram expulsos do sistema
educacional formal, sendo muitas vezes, taxados de incapazes por não se moldarem a um padrão
pré-estabelecido, entretanto, como já citado, tomamos por objeto de nosso trabalho a pessoa surda.

A pessoa surda comunica-se normalmente por meio da linguagem gestual. Para que isto ocorra, faz-se
necessário inserir o surdo naquilo que o caracteriza cultural e linguisticamente, ou seja, sua língua natural,
que é a língua de sinais, no nosso caso, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Assim, LIBRAS é uma
língua de modalidade gestual-visual que utiliza como meio de comunicação movimentos gestuais e
expressões faciais que são percebidos pela visão. Entretanto, os surdos não tinham e podemos dizer que
ainda hoje não têm assegurado à aprendizagem da leitura e da escrita. As dificuldades encontradas por
eles são produto de vários fatores, entre eles o enraizamento de tradições padronizadas de ensino, as
quais não veem as diferenças como possibilidades de construção de conhecimento.

Nesse sentido, pensamos ser necessário traçar um olhar para a sua inclusão, partindo das seguintes
questões: Quais as necessidades que os estudantes surdos apresentam A escola é assistida por programas
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direcionados a estudantes com necessidades diferentes Que projetos são esses Como se caracterizam A
metodologia usada pelo professor colabora para que o aluno participe das aulas e atinja os objetivos de
aprendizagem de modo satisfatório O professor consegue perceber e diagnosticar as dificuldades do
estudante e criar situações de aprendizagem que o ajude a superá-las Que concepção educacional a
professora revela na sua prática A inserção do intérprete de língua de sinais contribui e de que forma
neste processo inclusivo

Com tais inquietações, foi nosso objetivo problematizar o trabalho pedagógico desenvolvido com
estudantes surdos tanto em sala de aula inclusiva, com apoio de intérprete, como em classe especial;
como também as falas proferidas pelas professoras, colegas da sala e intérpretes sobre a educação dos
estudantes surdos.

O estudo realizou-se em duas escolas da rede pública estadual, localizadas na cidade de Garanhuns, no
agreste pernambucano.

Após uma análise dos tipos de atendimentos pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Educação e
Cultura – SEDUC, identificamos que esta Secretaria oferecia Classe Especial para alunos surdos, Classe
Regular Seriada, com alunos surdos junto a alunos ouvintes, e Sala de Atendimento Pedagógico para os
alunos inclusos nas classes regulares. Esta rede estadual também já está adaptada às orientações da lei
da acessibilidade, a lei da LIBRAS e a lei nº. 11.686 de 18 de outubro de 1999 [1], criando no seu quadro
de funcionários o cargo de professor intérprete. Esse profissional passou a ser contratado por meio de
concurso público, oficializando, assim, um tipo de serviço que vinha sendo realizado por profissionais sem
nenhum vínculo ou garantia de formação.

Dentro deste rico universo de possibilidades, inquietações e vivências tão diferenciadas, porém
fundamentadas sobre uma mesma orientação política, administrativa e metodológica, escolhemos como
lócus deste estudo duas modalidades de ensino: a Classe Especial que tinha um professor especializado e
fluente em LIBRAS e a Classe Regular Seriada, com a presença de intérprete, sendo cada uma em uma
escola diferente.

Constituíram-se participantes da pesquisa dois tipos de profissionais com funções diferenciadas, mas de
igual relevância para o estudo: os professores regentes e o intérprete de libras. Compondo o cenário
analisado, participaram também dois grupos de surdos em espaços pedagógicos diferenciados, a classe
especial e a regular. Cada um deles será aqui identificado por um nome fictício abaixo apresentados.

As duas professoras com formação, experiências, concepções e vivências diferentes e, principalmente,
inseridos em ambientes diferenciados. A professora da classe regular, Adriana, 37 anos, possui Curso
Superior de Pedagogia e Especialização em Gestão Escolar, nenhum conhecimento em LIBRAS, não
convive com a comunidade surda e Esporádica, sua formação especifica sobre surdez acontece através de
palestras e pequenos cursos promovidos pela Secretaria de Educação.

A professora da classe especial, Amanda, 40 anos de idade, tem curso superior em Letras, bom
conhecimento em LIBRAS, convivência com a comunidade surda apenas na sala de aula, sua formação
especifica sobre surdez acontece através de palestras e pequenos cursos promovidos pela Secretária de
Educação e vários cursos de LIBRAS realizados.

O intérprete de LIBRAS, Rafael, 27 anos, profissional recém-contratado pela rede estadual, através de
concurso público, com experiência anterior como intérprete em congressos e eventos. Apresenta convívio
sistemático com surdos.

O grupo de estudantes da Classe Especial era constituído por treze alunos surdos, oito do sexo masculino
e cinco do sexo feminino, grau de surdez severo a profundo, estavam inseridos na Educação de Jovens e
Adultos, denominada EJA Especial – Fase I, o que equivale a 1ª e 2ª série do Ensino Fundamental. Todos
são filhos de pais ouvintes, na família quase ninguém faz uso da LIBRAS. Suas vidas escolares foram
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marcadas por situações diversas como inclusão e saída de sala regular, entrada tardia na escola, falta de
investimento da família, a sua maioria com pouco conhecimento da língua portuguesa, mesmo na
modalidade escrita e nos conceitos básicos da matemática.

O grupo de estudantes da Classe Regular também de uma turma de EJA, formada por um total de vinte e
oito jovens , sendo vinte e dois ouvintes e seis surdos, sendo três do sexo feminino e três do masculino.
Para fins traçados nos objetivos da pesquisa, o grupo de ouvintes teve função apenas coadjuvante devido
a sua relação de convivência com os estudantes surdos. Semelhante ao grupo anterior, os surdos já
haviam vivenciado vários tipos de atendimento, excetuo dois membros do grupo que nunca tinham
frequentado a escola anteriormente. Este grupo apresentava várias dificuldades relacionadas à língua
portuguesa escrita e aos conceitos matemáticos.

Após a escolha das escolas e identificação dos grupos, considerando os objetivos traçados pela pesquisa e
consultando a bibliografia especializada, foram definidos que meios atenderiam aos anseios propostos,
sendo selecionados como instrumentos para coleta de dados a Entrevista e a Observação.

A entrevista foi realizada com um roteiro previamente elaborado, a partir do qual foi traçado os perfis dos
profissionais e estudantes acima descritos. A entrevista foi de grande importância na elaboração destes
perfis, pois durante a fala dos atores envolvidos no estudo, a pesquisadora pode obter informes sobre os
aspectos citados. A entrevista com os alunos surdos foi registrada através de câmera filmadora, visando
permitir que os mesmos respondessem as questões em LIBRAS, de modo a evitar que as interpretações
imediatistas dificultassem a apresentação de respostas claras e satisfatórias. Nesse momento,
dispensamos a presença do intérprete, uma vez que temos fluência em LIBRAS. No caso dos professores e
do intérprete, as entrevistas foram realizadas em português oral e as informações obtidas registradas em
fita de áudio com o apoio do registro escrito. Todas as entrevistas foram realizadas individualmente, em
um único momento, em local diverso do ambiente escolar da sala de aula. A Observação de situações de
ensino e de aprendizagem em sala de aula visou desvendar como se dá o processo real de inclusão escolar
na prática pedagógica dos participantes. Nesses momentos foram registrados aspectos fundamentais para
o desenvolvimento educacional como: relação professor estudante, relação entre os estudantes e a
participação dos estudantes surdos nas atividades da sala de aula. Segundo autores como Richardson
(1999), a observação tem aspecto positivo por permitir ao investigador a possibilidade de obter a
informação no momento que o fato ocorre de forma contextualizada e rica em detalhes significativos.
Neste estudo foi adotada a observação classificada como não participante, em que o investigador não
toma parte do processo, apenas atua como expectador atento, registrando o máximo de ocorrências
relevantes. Durante a observação, permanecemos na sala durante toda a aula, em local discreto e
reservado, anotando os acontecimentos sem interromper ou interferir no fato, ou solicitar algum tipo de
informação complementar ou emitir comentário. Registramos os dados observados em forma de FATOS. O
momento da observação foi rico em dados, permitindo não apenas uma análise comparativa entre os dois
grupos, mas também um cruzamento entre os perfis e concepções registradas durante a entrevista dos
sujeitos envolvidos.

A coleta de dados da observação ocorreu nos meses de agosto e setembro de 2011, através de cinco
momentos em cada grupo, com duração de todo turno de ensino (aproximadamente 4 horas diárias).

De posse de todos os dados, foi realizada a sua ordenação através da transcrição do passo a passo contido
nos depoimentos obtidos através das entrevistas e das observações. Esta última, seus dados foram
agrupados em “fatos”. A classificação dos dados foi feita a partir de questões anteriormente elaboradas.
Sua descrição só foi possível a partir da leitura exaustiva e repetida dos depoimentos, isto é, de uma
“leitura flutuante”, no dizer de Minayo (1993, p.235). Essa leitura permitiu apreender as ideias centrais
dos relatos e das descrições sobre o tema em foco. A análise de dados serviu de condução do processo
descritivo. Neste momento, procuramos estabelecer articulações entre os dados e os referenciais teóricos
da pesquisa (Inclusão, Surdez e Ensino), apontando possibilidades de discorrer sobre as questões da
pesquisa com base em seus objetivos. Buscamos desvendar o que estava por trás dos conteúdos
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manifestos, indo além das aparências do que foi explicitado.

Iniciamos nossa pesquisa tomando por base desde a chegada dos estudantes nas escolas. Imaginamos a
existência de uma equipe, integrante da escola, para triagem, diagnóstico e acompanhamento do processo
educativo ao lado do professor.

Quanto ao espaço físico das escolas, ele é, de certo modo, privilegiado, oferecendo ampla área de
recreação, não utilizada devido a problemas sociais da comunidade, e possuindo salas que acomodam
todas as atividades existentes, embora os alunos pesquisados raramente participem de tais espaços. A
sala de recursos era equipada com TV, vídeo e várias fitas em LIBRAS, e parecia bem utilizada pelos
surdos. Observamos que a biblioteca das duas escolas possuía um acervo razoável, livros doados e antigos
na maioria, revistas, livros em LIBRAS para surdos e um dicionário em LIBRAS. Esse espaço não era muito
aproveitado pelos professores, pois, embora sempre mandasse os estudantes fazer pesquisa, muitas
vezes, o que era pesquisado não era achado. Existia um bom plano de atividades que não foi executado,
por causa da reforma da biblioteca.

Notamos que, na classe especial, os alunos estavam sempre conversando com a professora e entre os
alunos, tudo em LIBRAS. Isso acontecia de forma bem natural: brincavam, brigavam por brincadeira,
demonstravam afetividade ou animosidade, dependendo de momento. Havia com a professora um forte
peso afetivo de ambas as partes.

Na sala regular, considerada inclusiva, observamos que as professoras tinham reações diversas: uma mais
amena, outra mais autoritária. Toda a interação acontecia por meio do intérprete e elas, apesar de
estarem sempre citando a importância da língua de sinais para a aprendizagem dos seus alunos surdos,
referiam não ter tempo de aprender a LIBRAS.

O trabalho desenvolvido na sala especial era dinâmico. A proposta dos PCNs era vivenciada de forma
interdisciplinar e contextualizada, havendo também uma multiplicidade e diversidade de conteúdos
trabalhados. Foi bastante trabalhada a semana da pessoa com deficiência que acontecia naquele período.
Na sala regular houve também momentos de vivência do que propõe os PCNs e a contextualização dos
conteúdos, entretanto, por também estar na Semana do Folclore, foi dado ênfase as atividades
comemorativas desta temática, ocupando grande tempo dos conteúdos copiados no quadro e trabalhadas
em geral com atividades de desenho e pintura, recorte e colagem. Quase nada se explorou da Semana da
Pessoa com Deficiência.

Notamos que a comunidade escolar estava presente nas duas escolas. As famílias interagiam tanto na
classe especial, quanto na regular. Só que na sala regular, os diálogos aconteciam entre algumas mães e o
intérprete da sala.

Uma questão que chamou a atenção foi a relação com a religião, revelando um caráter tendencioso da
educação e o fato de que, de certo modo, a escola supria sua falta de eficiência transferindo boa parte da
sua função educativa para a igreja, pois nela, as famílias e a própria professora pareciam encontrar refúgio
e lenitivo para as suas carências e angústias.

Durante a realização da pesquisa, pudemos observar que o discurso da inclusão era bastante conhecido
por todos os envolvidos no processo. Embora consideremos esse um passo importante, sabemos que isso
não é suficiente para derrubar as resistências frente às diferenças. É necessária, sobretudo, uma reflexão
ampla da sociedade, buscando formas de melhor se relacionar com sujeitos de outras culturas que falam
línguas diferentes e professam outros valores culturais.

Especificamente em relação à educação de surdos, ainda existem controvérsias que geram debates e
polêmicas, pois parece que já não faz sentido a simples inserção física do aluno no ambiente da escola e a
colocação de um profissional intérprete, que promovia uma falsa imagem de inclusão com sucesso.

É preciso considerar que a forma particular de o surdo se comunicar é decorrência de um modo especial
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(espaço visual) de apreensão e de elaboração de mundo, de formação de identidade, enfim de relação
cultural, que gera um posicionamento político frente ao grupo majoritário de ouvintes.

Sendo assim, a promoção da inclusão passa pela garantia de oportunidades de desenvolver aspectos
fundamentais, linguísticos, sociais e afetivos, através de uma linguagem significativa para todos os
envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem. Incluir não é só colocar o estudante com alguma
deficiência dentro da sala de aula, é trazer para si a responsabilidade de educá-lo efetivamente,
adequando toda sua conjuntura à especificidade do estudante e principalmente dentro da sala de aula,
mudando metodologias e técnicas para que todos aprendam.

A nossa pesquisa mostrou que o fato de existirem surdos em uma classe regular é um aspecto positivo
para a escola, porque a presença dos surdos em sala de aula parece possibilitar a todos os membros da
comunidade escolar oportunidade de crescimento social, filosófico e linguístico. O estudante ouvinte pode
elaborar e construir conceitos relativos à surdez, língua de sinais, comunidade surda, desenvolvendo-se
como cidadão menos preconceituoso e, muitas vezes, influenciando até futuras escolhas profissionais;
para os alunos surdos, na criação de estratégias comunicativas com os colegas ouvintes e também
divulgação da língua de sinais para um número maior de pessoas e, principalmente, para pessoas fora do
âmbito profissional. Além disso, há a possibilidade de jovens da mesma faixa etária fazerem uso de
expressões e gírias típicas da idade em língua de sinais.

Negativamente, podemos afirmar que as salas regulares, apesar dos avanços, ainda estão sob a
responsabilidade de professores que conhecem pouco ou nada sobre a surdez e as suas necessidades, os
modos e estratégias necessárias para facilitar a aprendizagem dos surdos. É falsa a ideia de que a simples
interpretação simultânea para LIBRAS garantirá a aprendizagem. Não basta apenas atitudes de tolerância
na sala de aula, que levam os professores e estudantes ouvintes a aceitarem, acharem interessantes,
acolherem e, muitas vezes, se solidarizarem com os colegas surdos, sem que não haja de fato um
interação efetivamente com eles. Não cabe mais no cenário atual uma interação que aconteça apenas
através do intérprete de língua de sinais. Este profissional faz um esforço para cumprir a missão para a
qual se destina, mas encontra barreiras que vão desde um trabalho isolado sem uma orientação
sistemática e sem a troca com outros intérpretes até a falta de formação pedagógica necessária para
estarem inseridos em um processo tão complexo quanto os processos educacionais.

O professor elaborava suas estratégias baseadas no processo de aprendizagem da criança ouvinte,
enquanto a criança surda tentava adaptar o seu processo de construção de conhecimento para conseguir
aprender o que lhe era possível, através do intérprete, que, na sua posição de mediador, selecionava que
informações eram mais importantes para aquele estudante que se encontrava fisicamente presente, mas
perdia uma série de informações fundamentais sobre a história, a cultura e o conhecimento construído
pela humanidade.

Os dados aqui apresentados mostraram que a inclusão deve ser considerada na sua complexidade,
transcendendo essa noção de escola especial x escola regular, classe especial x classe regular. A
permanência dessa discussão só contribui para simplificações artificiais, impedindo uma maior
problematização do tema. Apesar de considerarmos que, enquanto teoria, o ideal de inclusão é uma meta
a ser perseguida, pudemos observar que falta ainda muito a ser feito. Na há igualdade de condições
calçando o sapato do outro. É no direito de ser diferente que consiste a igualdade. É necessário que se
promovam diversas atividades curriculares que possam ser compartilhadas, para se obter as trocas
necessárias, educando-se também a comunidade escolar, para que aconteçam momentos de estudo sobre
a importância de um trabalho voltado para as diferenças.

Observamos ainda que as práticas existentes dentro da sala de aula precisam ser revistas e considerar o
que aponta os documentos oficiais sobre a inclusão. Vimos também que a comunicação entre surdos e
ouvintes precisa ser ampliada, melhorada, entretanto, acreditamos que isso não é o suficiente se não
houver a vontade de todos para realmente fazer uma inclusão de fato e de direito, tratando todos de
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forma que se sintam acolhidos e respeitados em seu direito de aprender e conviver, tecendo dessa forma
um olhar verdadeiro sobre a inclusão não só destes surdos envolvidos nesta pesquisa, mas de tantos
outros estudantes.

Quando a inclusão significar realmente a mudança da escola, ou seja, transformá-la e recriá-la,
poderemos afirmar que se trata de um novo paradigma. Mas, quando nos limitamos a tratar dos modelos
para as pessoas com deficiência, diria que é mais uma forma autoritária de definir o que é melhor e como
é melhor, sem respeitar o sujeito, a sua singularidade e a sua melhor opção para aprender. Fazer opção
pela Inclusão é uma escolha antes de tudo ética. Não uma ética sem política, mas uma ética voltada para
a responsabilidade.
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