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RESUMO 
 Este artigo tem como finalidade entender a forma que é trabalhada o ensino da Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) na APADA. A LIBRAS é utilizada pelas comunidades surdas 
como uma língua natural, reconhecida pela lingüística, tem modalidade visual espacial e a 
comunicação se dá através dos olhos nos sinais feitos pelas mãos, expressão facial, corporal e, 
ás vezes também sons, tudo simultaneamente ou seqüenciado. O homem depende de seu 
sentido, é através deles que entra em contato com os estímulos que o cercam, e, a partir das 
informações e experiências captadas pelos sentidos passa a construir seus conceitos, seus 
pensamentos e seus conhecimentos. A ausência de um dos sentidos priva o organismo de um 
conjunto de informações fundamentais causando uma lacuna na experiência integral, 
alterando a integração e o funcionamento dos demais sentidos, particularmente isso ocorre na 
ausência da audição: impossibilita o deficiente auditivo de “conhecer” os sons de maneira em 
geral e em particular os sons da voz humana, implicando problemas de comunicação através 
da linguagem convencional.  Como toda língua a LIBRAS aumenta seu vocabulário com 
novos sinais introduzidos pelas comunidades surdas em resposta á mudança cultural e 
tecnológica, assim a cada necessidade surge um novo sinal e, desde que se torne aceito, será 
utilizado pela comunidade. Na APADA a língua oficial é a LIBRAS e uma das principais 
preocupações da entidade é trabalhar para que seus alunos estejam preparados para o mercado 
de trabalho, fazendo com que venha a se sentirem realizados. Para a consecução deste 
trabalho foram utilizadas visitas e análises bibliográficas. 

PALAVRAS-CHAVE: Surdez; Educação; Igualdade; Inclusão;Exclusão. 



                                                                                                                                    
 

INTRODUÇÃO 

 

 No Brasil o discurso educacional em diversos momentos da história tem se 

caracterizado por difundir ideologia, camuflando e mistificando a realidade.   

 Neste artigo destacamos a importância do ensino para o aluno surdo, em especial os 

alunos da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Sergipe (APADA-SE), 

com o objetivo de informar a sociedade, as condições de convivência com o deficiente 

auditivo. 

 Com o intuito de explicitar a prática da inclusão social, demonstraremos alguns 

métodos utilizados com os alunos surdos, os materiais didáticos e o espaço físico dos quais 

necessitam. Além de apontar possibilidades de incluir o aluno surdo no ensino regular, 

considerando que cada aluno tem a sua história e que para incluí-los é necessário uma 

interação da família, escola e da sociedade que juntas poderão provocar mudanças emocionais 

e sociais nestes indivíduos. A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é a língua utilizada pelos 

surdos e é reconhecida como a segunda língua oficializada brasileira. A LIBRAS é uma das 

línguas faladas no Brasil e já obteve o reconhecimento oficial do governo brasileiro pela Lei 

nº.  10.436/2002. 

 O Parágrafo 2º do artigo 12 da resolução do CNE/CEB Nº. 2/2001, que institui as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 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. O aluno surdo passou a ter direito a mais um 

componente curricular: a LIBRAS.   

 Considerando-se que a Língua de Sinais é ou deve ser a língua materna dos surdos, 

não porque é língua natural, mas sim porque tendo os surdos bloqueios para aquisição 

espontânea de qualquer língua natural oral, só eles vão ter acesso a uma língua materna, que 
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ou seja, veiculada através do canal oral-auditivo. Esta língua poderia ser uma língua cujo 

canal seria o tato. Porém, como as alternativas existentes as línguas orais são as línguas de 

sinais, estas se prestam as suas necessidades e não são mais fáceis nem menos complexas. Os 

surdos são pessoas e, como tais, dotados de linguagem assim como nós. Precisam apenas de 

uma modalidade de língua que possam perceber e articular facilmente para ativar seu 

potencial lingüístico e, consequentemente, os outros potenciais para que assim possam atuar 

na sociedade como cidadãos normais. Eles possuem o potencial, falta-lhes o meio. E a 

LIBRAS é o principal meio que lhes apresenta para “deslanchar” esse processo. 

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

ser implementado nas escolas brasileiras que registram a matrícula de alunos surdos. 

 A língua de sinais permite a 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 e somente por ela é possível 

fazer a leitura do mundo e da palavra, mesmo por que uma não acontece sem a outra. Essas 

formas de leitura constituem a base da linguagem que se dá pela interação social, a interação 

entre os sujeitos. 

 No ambiente educacional, a língua de sinais pode viabilizar a visualização do 

letramento se refletirmos sobre o papel da imagem que pode e deve estar presentes nos 

materiais e nos espaços escolares. 

 A temática surdez é abordada por vários estudiosos que afirmam que o portador de 

surdez tem falha sensorial, levando-o a ter uma organização interna diferente dos ouvintes. A 

surdez deve ser encarada de forma mais profunda e complexa, pois, cientificamente ela 

envolve aspectos lingüísticos, intelectuais e psico-sociais.  
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 Além de fatores genéticos são inúmeras enfermidades que podem causar a deficiência 

auditiva ou surdez nos primeiros anos de vida tanto na vida intra-uterina como após o 

nascimento. As causas são – condutivas – lesão no aparelho auditivo, neuro-sensorial- lesão 

no nervo auditivo; Mista- contendo os dois tipo; Progressiva- perda lenta e progressiva . 

Classificação – perda leve- de 15 a 30 decibéis; Perda moderada – 35 a 65 decibéis; Perda 

severa- 70 a 90 decibéis; Perda profunda- acima de 90 decibéis. 

 A língua de sinais é fundamental no uso de todos os processos de desenvolvimento 

cognitivo e de sua autoconfiança, auxiliando no processo de aprendizagem de línguas orais e 

na produção da escrita servindo de apoio para a leitura de compreensão de textos escritos. 

Porém isto não acontece quando a criança tem acesso a sua língua natural o mais cedo 

possível, seja ela surda ou não. A maioria dos surdos demora a ter contato com sua língua 

natural, afetando segundo pesquisa seus instrumentos cerebrais de linguagem.  

 Os surdos necessitam de motivação para que vivam como cidadãos, e não passem 

despercebidos. Temos como base os fatores econômicos, culturais, sociais e históricos, como 

as condições do aluno da APADA, que tem um baixo nível de escolaridade e econômico, o 

que gera um desânimo e falta de interesse em aprender, lembrando também a descriminação 

que eles enfrentam.  
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A TRAJETÓRIA DA APADA  

 

 É importante reconhecer o mundo formado por diversificadas sociedades, estas por 

vez formada por diferentes culturas, etnias, socioeconomias, etc. Com a escola essa 

heterogeneidade também encontra-se presente com seus diferentes alunos e histórias de vida, 

cabendo a escola reconhecer e aceitar os alunos heterogêneos, respeitando suas 

particularidades. “No âmbito da educação a lógica da heterogeneidade traduz-se pelo 

reconhecimento e aceitação das diferenças individuais entre alunos”.  

(RODRIGUES, 2003, P. 13)  

 Privar o aluno surdo do acesso a sua língua materna, a linguagem dos sinais, dificulta, 

se não impede, sua interação na sociedade, uma vez que a comunicação é o principal elo da 

socialização. Um ponto importante é compreender que a surdez não deve ser entendida como 

um bloqueio do desenvolvimento cognitivo e tampouco na formação de pensamentos, pois 

estes independem da linguagem, sendo a deficiência auditiva uma limitação da linguagem e 

não das capacidades de raciocínio do indivíduo. 

 O pressuposto supracitado é fundamental para que sejam formados novos conceitos 

que melhor expliquem a situação do surdo em relação á sociedade, não sendo mais vistos 

como “deficientes”, mas como pessoas capazes de desenvolver suas inteligências, no entanto, 

requerem uma atenção especial no que se refere aos seus direitos particulares enquanto 

cidadãos.  

 “A questão está no fato de que integrar não é só “alocar” a criança na sala de ensino 

regular; e o atendimento em escola especial não pode ser, automaticamente, interpretado 

como segregação”. (GÓES, 1999, p. 48) Integrar a criança surda na sala de aula regular sem 

atender suas necessidades é contribuir ainda mais para a exclusão. É preciso além desta 
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integração, criar condições adequadas que permitam o desenvolvimento por igual de todas as 

crianças diferentes entre si.  

 Uma possibilidade desse inclusão é o bilingüismo, quer dizer, incluir a língua dos 

sinais tanto para auxiliar a aprendizagem da língua oficial como facilitar seu próprio 

desenvolvimento e uma melhor formulação de conceitos. 

 Em relação á APADA, o estudo nos mostra que a educação do surdo, tem como 

objetivo informar á sociedade as condições de convivência com o deficiente auditivo e a sua 

inclusão no sistema educacional. O artigo informa a metodologia de ensino dos alunos a 

APADA e suas ações no convívio social e escolar, considerando que cada aluno tem a sua 

própria história composta pelo seu ambiente familiar, social, econômico, emocional, além das 

suas condições orgânicas. A “história” do aluno surdo precisa ser conhecida para ser melhor 

aproveitada. Não há uma regra ou receita que garanta o bom resultado. Cada criança tem sua 

história e, sem dúvida, o professor e a escola terão papel decisivo no seu desempenho. 

Veremos que é necessário fornecer á criança surda um meio de comunicação eficaz e 

alternativo para que seu desenvolvimento seja pleno e edificante.  

 Uma breve pausa para uma melhor compreensão do que vem a ser a LIBRAS – 

Língua Brasileira de Sinais. A Libras não pode ser confundida como uma mímica, uma vez 

que não se trata de imitação, nem gestual nem da língua oral. A LIBRAS utiliza as mãos, os 

olhos, o rosto, a boca e todo o corpo, sendo estruturada a partir de cinco parâmetros 

principais: configuração da mão, movimento, ponto de articulação, orientação e expressões 

faciais e corporais. 

 Assim como a Língua Portuguesa, a Língua dos Sinais tem suas próprias regras e 

gramática que independe da língua portuguesa, dialetos regionais e sociais dentre outras 

variações. A LIBRAS é dotada de uma gramática constituída das palavras que se estruturam a 

partir de mecanismos morfológicos, sintáticos e semânticos que apresentam especificidade, 

5 



                                                                                                                                    
 

mas seguem também princípios básicos gerais. Estes são usados na geração de estruturas 

lingüísticas de forma produtiva, possibilitando a produção de um número infinito de 

construções a partir de um número finito de regras. E dotado também de comportamentos 

pragmáticos convencionais, codificados no léxico e nas estruturas da LIBRAS e de princípios 

que permitem a geração de implícitos sentidos metafóricos, ironias e outros significados não 

laterais. Estes princípios regem também o uso adequado das estruturas lingüísticas, isto é, 

permite aos seus usuários estruturas nos diferentes contatos que se lhes apresentam, de forma 

a corresponder as diversas funções lingüísticas que imergem da interação do dia a dia e dos 

outros tipos de us da língua. No Brasil como já foi citado, tem-se a LIBRAS e, além dessa, 

tem-se também a língua de sinais usada por uma tribo indígena brasileira localizada na 

floresta Amazônica que é chamada Urubu-Kaapor. Tem por objetivo desenvolver as 

capacidades das pessoas surdas, permitindo que expressem seus pensamentos e idéias, 

possibilitando assim a comunicação entre elas. 

 Para incluir essas pessoas em sala de aula e na sociedade será necessária a interação da 

família, escola e sociedade que, juntas, promovem mudanças emocionais e sociais nestes 

indivíduos. A APADA e a família são o ambiente primeiro de convívio social do surdo, sendo 

que o mesmo dá seus primeiros passos em termos de intercâmbio pessoal. A maneira como a 

APADA e os familiares tratam o surdo, e seus limites será fundamental para a construção de 

sua auto-estima. A Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos do Estado de 

Sergipe – APADA – SE foi fundada em 1991 por Maria Lygia Maynard G. Silva que ao levar 

sua filha aos diversos especialistas e terapeutas exigidos por sua deficiência, deparava-se com 

várias mães menos favorecidas, sem recursos ou orientações e, consequentemente, com um 

sofrimento bem maior que o seu. 

 Atualmente a APADA conta com 133 alunos surdos e 18 funcionários, sendo muitos 

voluntários e pais de alunos que no horário fazem a limpeza da instituição e também 
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trabalham com artesanatos para vender na Orla e assim arrecadar fundos para pagar as 

despesas. Uma das principais preocupações da entidade é trabalhar para que seus alunos 

estejam preparados para o mercado de trabalho, fazendo com que venham a se sentir 

realizados. Além do ensino de LIBRAS, que é o primordial, as turmas contam também com 

aulas de educação física, capoeira corte e costura, pintura e introdução a informática. A 

missão da APADA é colaborar para a integração de pessoas surdas na sociedade, para que 

tenham sua visão de mundo ampliada através dos conhecimentos obtidos, e obtenham a 

melhor qualidade de vida possível. 

 Segundo Maria Lygia, fundadora, é impossível para um aluno surdo ter um bom 

rendimento educacional com o professor que não sabe a LIBRAS, diz que o aprendizado é 

mais minucioso, e a dedicação do professor deve ser maior, portanto explica que em uma 

classe com surdos deve-se ter no máximo dez alunos, pois eles precisam muito da atenção do 

professor para que possam aprender. 

 O Brasil fez opção pela construção de um sistema educacional para todos. Inclusive ao 

aceitar o documento produzido na conferência Mundial sobre Necessidades Especiais: Acesso 

e Qualidade, realizada em 1994, na cidade de Salamanca, na Espanha. Este documento 

proclama que toda criança, seja qual for seu sexo, tem direito fundamental à educação e que a 

ela deve ser dada a oportunidade de obter e manter nível aceitável de conhecimento. Segundo 

Salamanca, os sistemas educativos devem ser projetados e os programas aplicados de modo 

que tenha em vista toda gama dessas diferentes características e necessidades. 

 Quanto às pessoas com necessidades educacionais especiais, defende seu acesso às 

escolas comuns, que deverão integrá-las numa pedagogia centrada na criança, capaz de 

atender a essas necessidades. Vai mais além ao afirmar que os governos adotem com força de 

lei ou como política, o principio da educação integrada que permita a matricula de todas as 
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crianças em escolas comuns, a menos que haja razões convincentes para o contrário. Desse 

modo, condena a segregação. 

 Para Miller (1997) o que merece enorme destaque na Declaração de Salamanca é, sem 

dúvida, a defesa da necessidade de se desenvolver uma pedagogia centrada na criança, capaz 

de educar com sucesso todos os meninos e meninas, inclusive os que sofrem de deficiências 

graves. Alie-se a isso o fato de que escolas onde todos, independente de ser ou não portador 

de deficiência, estudem juntos, não tem apenas o mérito de ter a capacidade de dispensar 

educação de qualidade para todas as crianças. Na verdade, com sua criação, dá-se um passo 

muito importante para tentar mudar atitudes de discriminação, criando comunidades que 

acolham a todos. 

 As crianças com necessidades especiais devem receber todo o apoio adicional 

necessário para garantir uma educação eficaz, sendo-lhe dispensado apoio contínuo, desde a 

ajuda mínima nas classes comuns até a aplicação de programas suplementares de apoio 

pedagógico na escola, ampliando-os, quando se fizer necessário, para receber a ajuda de 

professores especializados na escola e de pessoal de apoio externo. Segundo Miller (1997), a 

escolarização das crianças em escolas especiais – ou classes especiais na escola regular – 

deveria ser uma exceção, segundo os postulados de Salamanca, só recomendável naqueles 

casos pouco freqüentes nos quais se demonstre que a educação nas classes comuns não pode 

satisfazer às necessidades educativas ou sociais da criança, ou quando necessário escolarizar 

criança em escolas especiais, não é necessário que sua educação seja completamente isolada. 

No Brasil a realidade é diferente do que está no papel, os professores de escolas “normais” 

não estão capacitados para atender aos alunos surdos.  

Segundo Santos, 
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O que está havendo no Brasil é uma preocupação estatística de educação. Mas como o 
Brasil quer retardar a distribuição de renda, há um esforço para deixar os pobres mais 
pobres. Ai tem um discurso de glorificação. Os números aparentemente são concretos, 
mas na verdade são abstratos. A estatística simplifica tudo. (1991, p. 4)  

  

Um ponto que não poderia escapar ao documento é a questão da formação do 

professor. Dessa maneira é que se afirma a necessidade de se assegurar que, num contexto de 

mudança sistemática os programas de formação do professorado, tanto inicial como contínua 

estejam voltados para atender às necessidades educacionais especiais nas escolas. Os 

programas de formação inicial deverão incutir em todos os professores da educação básica 

uma orientação positiva sobre a deficiência que permita entender o que se pode conseguir nas 

escolas com serviços locais de apoio. Os conhecimentos e aptidões requeridos são 

basicamente os mesmos de uma boa pedagogia, isto é, a capacidade de avaliar as necessidades 

especiais, de adaptar o conteúdo de estudos, de recorrer à ajuda da tecnologia, de 

individualizar os procedimentos pedagógicos para atender a um maior números de aptidões. 

O envolvimento da família com os professores e demais atores do ambiente escolar é 

fundamental, pois assim o surdo terá o apoio necessário para enfrentar as tensões naturais do 

contato com a nova realidade. A escola deverá estar apta a recebê-lo e proporcionar-lhe o 

pleno desenvolvimento, como já afirmamos acima, mesmo porque o portador de deficiência 

auditiva é antes portador do direito inalienável à vida, que deve ser vivida em todos os seus 

aspectos e que para isto é imprescindível uma educação de qualidade e que não seja fonte ou 

reprodutora de discriminação. 

Finalmente a sociedade como um todo não pode negar ao portador de deficiência 

auditiva a sua plena participação a todas as esferas, desde o reconhecimento de sua dignidade 

e direitos, até sua completa inserção na vida sócia, seja na escola, no trabalho, no esporte e no 

lazer.  
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A surdez trata-se de uma privação sensorial que reduz a capacidade auditiva, 

causada por algum distúrbio no circuito da audição, seja advinda no nascimento (congênita) 

ou ao decorrer da vida (adquirida). As causas podem ser provenientes de fatores genéticos 

transmitidos pela mãe (pré-natais); decorrente de partos prematura (peri-natais) ou provocada 

por doenças adquiridas ao longo da vida. 

São e sempre foram inúmeros os obstáculos enfrentados pelas pessoas surdas, que 

graças a sua luta por direitos e a pessoas que não se deixaram enfraquecer e influenciadas pelo 

pré-conceito de que seria impossível educar surdos criando tais possibilidades, que 

permitiram e permitirão ainda mais que a língua dos sinais seja a língua materna dos surdos, a 

fim de que estes possam cada vez mais ingressar na sociedade. 

Vale ressaltar as diferenças entre cultura surda e comunidade surda, esta sendo 

entendida como grupo de pessoas que realizam ações comuns e são diversificadas, como por 

exemplo de diferentes identidades, as identidades surdas: política (usam a língua dos sinais); 

híbridas (ouvintes que perderam a audição devido a doenças ou acidentes); flutuantes (aqueles 

que não fazem parte da comunidade surda); embaçada (não compreendem a fala nem a língua 

dos sinais); transição (não tiveram contato com a comunidade surda na infância); diáspora 

(mudam de país, estado ou região); intermediária (surdo que leva vida de ouvinte). 

E dentro dessas ou outras tantas identidades surdas existem variadas culturas, ou 

seja, valores, linguagem, tradições e comportamentos, onde algumas participam também 

como ouvintes, muitas vezes filhos de pais surdos. É comum também encontrarmos surdos 

que assumem duas comunidades e culturas. 

Ao passo que temos a linguagem como fator primordial para a vida em sociedade, 

seja para formar pensamentos, como para expressá-los e expandi-los. Sendo essa língua um 

fator natural mas que depende do meio ao qual convive o indivíduo surdo ao acesso a sua 

língua materna, a linguagem gestual e não uma imposição da linguagem verbal (oral). 
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Tornar-se um professor como capacitado para atender as respectivas expectativas do 

seu alunado com necessidades especiais, aquele professor que não seja apenas regularmente 

diplomado, mas também que seja flexível, democrático e conhecedor do meio que o cerca, ou 

seja, que tenha ciência da realidade e respectivas possibilidades dos alunos, criando assim 

caminhos diversificados e flexíveis para que todos possam atingir uma meta comum.    

Tanto a escola como os professores e demais funcionários ligados à educação 

escolar são capazes de desenvolver de uma maneira precisa a educação dos surdos juntamente 

com a dos ouvintes, pois não se tratam de educações diferentes e sim de condições diferentes 

de aprendizado.  

Capacitar os professores é um importante passo para tal inclusão, mas talvez o que 

esteja a desejar seja uma falta de prática, em outras palavras, tirar do papel o que todos já 

estão devidamente conscientizados.  

Uma idéia que vem sendo abordada ou em alguns casos ainda discutidas, é a questão 

do bilingüismo.  O que como já foi anteriormente defendido, trata-se da inclusão, agora da 

LIBRAS, no cotidiano dos indivíduos surdos. Linguagem falada para os ouvintes, linguagem 

viso-gestual para os surdos. Mas não tê-las como paralelas, e sim complementares, sendo 

consideradas respectivamente como prioridade para cada indivíduo, sua língua materna. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da temática abordada com a certeza de que é preciso respeitar as diversidades 

das identidades surdas, encarar a surdez não como uma deficiência, mas uma diferença. 

Respeitar as capacidades criativas enriquecendo seu acervo cultural, incluindo-os em coral, 

teatro e nas artes de maneira que seja valorizada a linguagem gesto-visual. 

A prática da inclusão social baseia-se em princípios com a aceitação das diferenças 

individuais, a valorização de cada pessoa e a convivência dentro da diversidade e 

aprendizagem por meio da cooperação, colaborando para a integração de pessoas surdas na 

sociedade, para que tenham sua visão de mundo ampliada através dos conhecimentos obtidos 

e a melhor qualidade de vida possível. 

Ser surdo é saber que pode falar com as mãos e aprender uma língua oral-auditiva, 

convivendo com pessoas que em um universo de barulhos, deparem-se com pessoas que estão 

percebendo o mundo principalmente pela visão, e isso faz com que eles sejam diferentes e não 

necessariamente deficientes. 

Encarar o surdo como deficiente é o mesmo que afirmar sua falta de eficiência. Falta 

de eficiência em que? Sendo que suas capacidades tanto emocionais como cognitivas são tão 

boas quanto as das pessoas que têm sua eficiência auditiva, o que os impedem de evoluir não 

é a deficiência auditiva e sim a falta de oportunidades de integrarem no meio social. Meio este 

que lhes tiram seus direitos e não respeitam suas singularidades. 

A escola como não só integrante do meio social, mas, principal elo deste, 

responsável pela formação de personalidades e conceitos de mundo. Possuidora de chaves-

mestras capazes tanto de incluir como excluir o cidadão de sua sociedade. Sendo também, e 
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talvez principalmente, atribuída a ela a responsabilidade da procriação, digamos assim, desse 

ciclo exclusivo. 

Vale ressaltar o importante papel da escola na inclusão e no desenvolvimento do 

surdo, mas seria injusto desconsiderar a necessidade de uma interligação escola-aluno-

família-comunidade. Todos encontram-se numa corrente que deve visar um objetivo em 

comum e juntos criarem caminhos e possibilidades para a concretude desta, diga-se de 

passagem, merecedora, inclusão.  

 

A deficiência não torna a criança um ser que tem possibilidades a menos; ela tem 
possibilidades diferentes.” O mesmo direito que a criança ouvinte tem em ter como 
sua primeira língua a língua materna, a criança surda tem esse direito em ter a 
linguagem dos sinais como a sua primeira língua; e que ambas respectivamente, 
sejam assim capazes de cada um a sua maneira, desenvolver suas capacidades por 
caminhos distintos e merecedores de respeito. (GÓES, 1999, p. 35). 

 

Quanto antes em contato com a língua materna, maior será o sucesso do 

desenvolvimento do indivíduo surdo, seja na comunicação ou no ingresso da vida social. Se 

dispomos de dois sistemas que formulam a linguagem, então que estes sejam devidamente 

utilizados: sistema sensorial ou língua oral para ouvintes e sistema gestual ou língua dos 

sinais para surdos.  

As crianças surdas, mesmo antes de serem apresentadas à linguagem dos sinais, são 

capazes de criar espontaneamente sua própria linguagem gestual a fim de antecipar-se no 

sistema comunicativo. 

A escola participa da inclusão quando começa a ter ciência das particularidades de 

cada aluno e o aceita sem restrições ou imposições. Em outras palavras, para que se trabalhe a 

inclusão, a escola precisa levar em conta os fatores externos à instituição pois não são 
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paralelos para a realidade da criança. E proporcionar adequações para que a criança se 

identifique com a escola e não forçá-la a se adequar. 

Não existe um mundo homogêneo e de alguns, mas de todos e diversificado, assim 

deve fundamentar o princípio escolar, que tem por obrigação acolher todas as crianças, 

brancas, negras, ricas, pobres, normais e deficientes, respeitando e se adequando às 

respectivas particularidades. 

“O princípio fundamental desta Linha de Ação é de que as escolas devem acolher 
todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 
emocionais, lingüísticas ou outras. Devem acolher crianças com deficiência e crianças 
com superdotação; crianças de rua e que trabalham; crianças de populações distantes 
ou nômades; crianças pertencentes a minorias lingüísticas, étnicas ou culturais e 
crianças de outros grupos ou zonas, desfavorecidas ou marginalizadas.” 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2005 p. 18). 

 

Fundamentando-se e acrescentando à citação acima, ressalta-se ainda o 

compromisso da escola em elaborar uma pedagogia que atenda as necessidades de todas as 

crianças valorizando sempre seu potencial e não se baseando na sua incapacidade. 
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