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RESUMO 

SANTOS, Girlane Brito dos. CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA 

SURDOS: Concepções e metodologias desenvolvidas na Escola Municipal de 

Ensino Infantil e Fundamental Bilíngue Porto Velho. 2017. Dissertação (Mestrado 

Acadêmico em Educação). Programa de pós-graduação do mestrado em Educação, 

Universidade Federal de Rondônia. 107p. Porto velho, RO, 2017. 

 

Esta dissertação se insere no contexto da educação de surdos, fazendo um breve 

percurso no seu processo histórico até a conquista da escola regular bilíngue para 

surdos. A pesquisa tem como objetivo analisar as concepções de currículo e 

metodologias de ensino desenvolvidas na educação do aluno surdo na Escola 

Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Bilíngue para Surdos Porto Velho, 

verificando de que maneira esta escola contempla em seu Projeto Político 

Pedagógico o aluno surdo, em atendimento à política nacional de educação destes. 

A questão problema deste estudo foi de que forma o currículo desta escola atende 

às singularidades na educação de surdos, desdobrando-se em dois 

questionamentos que dão suporte à resposta dessa problemática, com vistas a 

compreender quais são as concepções para a educação de surdos nas escolas 

bilíngues presentes no currículo que fundamentam o PPP da escola e quais são as 

metodologias de ensino e aprendizagem desenvolvidas no atendimento às 

necessidades de aprendizagem do aluno surdo da escola em epígrafe. Trata-se de 

uma pesquisa que compreendeu um estudo de caso com análise qualitativa do tipo 

descritiva realizada na Escola Municipal de Ensino Médio e Fundamental Bilíngue 

para Surdos Porto Velho no ano de 2017, tendo como sujeitos os professores da 

sala de aula, professor da sala de recurso e coordenador pedagógico da escola. 

Este estudo toma como referências teóricas:  Mazzotta (2005), Goldfeld (1997), Silva 

(2000, 2001, 2007), Gimeno Sacristán (2000), Skliar (2010), Nóvoa (1992) entre 

outros. Os resultados desta pesquisa evidenciam que a escola bilíngue para surdos 

traz consigo uma valorização da identidade cultural do surdo, respeitando a 

utilização de sua língua materna como primeira língua no processo de 

ensino/aprendizagem, utilizando métodos viso/espaciais e possibilitando que este 

aluno compreenda os conteúdos do currículo escolar adaptados a suas limitações. 

Conclui-se ainda que a língua, na cultura surda, é muito mais que um conjunto de 

regras organizadas seguindo uma lógica estrutural que se destina à comunicação, 

passando a ser respeitada no contexto educacional, dando prioridade à língua 

materna como primeira língua.  

 

Palavras-chave: 1.Surdo. 2.Escola Bilíngue. 3.Metodologia de Ensino. 4.Currículo. 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

SANTOS, Girlane Brito dos. CURRICULUM IN BILINGUAL EDUCATION FOR 

DEAF: Conceptions and methodologies developed at the Municipal Bilingual 

School of Early Years and Elementary Education for the Deaf Porto Velho. 

2017. Dissertation (Master’s Program in Education). Postgraduate Program in 

Education of Master’s Program in Education, Federal University of Rondônia. 107p. 

Porto velho, RO, 2017. 

 

This dissertation is inserted in the context of the education of the deaf, carrying out a 

brief visit in its historical process until the conquest of the regular bilingual school for 

the deaf. The aim of this research is to analyze curriculum conceptions and teaching 

methodologies developed in the education of the deaf student in the Municipal 

Bilingual School of Early Years and Elementary Education for the Deaf of Porto 

Velho, verifying how this school contemplates the deaf student in its Pedagogical 

Political Project in attendance to their national education policy. The problematic 

issue of this study was how the curriculum of this school meets the singularities in the 

education of the deaf, unfolding in two questions that support the answer of this 

problematic, in order to understanding what are the conceptions for the education of 

the deaf in the bilingual schools present in the curriculum that underlies the PPP of 

the school and what are the teaching and learning methodologies developed in 

meeting the learning needs of the deaf student of the such school. It is a research 

that included a case study with qualitative descriptive analysis carried out in the 

Municipal Bilingual School of Early Years and Elementary Education for the Deaf of 

Porto Velho during the year of 2017, having as subjects the classroom teachers, 

resource room teacher and pedagogical coordinator of the school. This study takes 

as theoretical references: Mazzotta (2005), Goldfeld (1997), Silva (2000, 2001, 

2007), Gimeno Sacristán (2000), Skliar (2010), Nóvoa (1992) among others. The 

results of this research show that the bilingual school for the deaf brings with it an 

appreciation of the cultural identity of the deaf, respecting the use of their mother 

tongue as the first language in the teaching/learning process, using visuospatial 

methods and enabling this student to understand the contents of the school 

curriculum adapted to their limitations. It is also concluded that the language, in deaf 

culture, is much more than a set of rules organized according to a structural logic for 

communication, happening to be respected in the educational context, giving priority 

to the mother tongue like first language. 

 

Keywords: 1.Deaf. 2.Bilingual School. 3.Teaching Methodology. 4.Curriculum. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Todo ser humano já nasce tendo condições de aprender diversas noções; por 

conta disso, o aprendizado passa a fazer parte da vida de um ser humano desde o 

princípio de sua jornada. Enquanto bebê, ele aprende que precisa chorar para ter 

suas necessidades supridas. Conforme evolui, aprende a falar, a comer sozinho e a 

fazer suas necessidades, sem ajuda. Em determinado momento, a necessidade de 

aprendizagem é transportada para o ambiente escolar, onde, pelos anos seguintes, 

aquele indivíduo passará a ter contato com toda a sorte de teorias e conhecimentos. 

As condições para que esse indivíduo aprenda depende dos fatores físicos 

que o cercam. A partir desses elementos, a criança irá fomentar um pensamento por 

meio de suas próprias experiências e passará a ter a sua própria bagagem cultural. 

Desenvolvimento e aprendizado não estão diretamente ligados, já que o 

aprendizado não influencia no desenvolvimento de uma criança, porém, ressalta-se 

a importância da educação escolar e do ambiente em si, como principal fator de 

influência sobre o desenvolvimento do indivíduo. (VYGOTSKY, 1984). Isso porque é 

nesse ambiente escolar que o aluno unirá algumas possibilidades de aumentar seu 

leque de conhecimentos às capacidades já reconhecidas por ele. O próprio ambiente 

age como um estímulo para aumentar a vontade de aprender coisas novas. 

É importante lembrar que pessoas com deficiência, independentemente de 

qual seja, têm as mesmas curiosidades naturais, em relação ao ambiente que as 

cerca. Portanto, elas estão aptas ao aprendizado como qualquer outro aluno, que 

precisa ser incentivado e estimulado a cumprir quaisquer atividades. Atualmente, as 

escolas abriram espaço em suas salas de aula para as crianças com deficiências. 

  A pesquisa aqui apresentada tem como tema central o Currículo na educação 

Bilíngue para Surdos – Concepções e metodologias desenvolvidas na Escola 

Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Bilíngue para Surdos Porto Velho. Neste 

aspecto, o estudo visa responder a seguinte problemática: De que forma o Currículo 

da Escola bilíngue atende às singularidades na educação de surdos? Decorrendo 

dessa questão problema, surgem dois questionamentos que dão suporte à resposta 

dessa problemática, sendo eles: 

a) Quais são as concepções para a educação de surdos na escolas bilíngues 

presentes no Currículo que fundamentam o PPP da escola? 
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b) Quais são as metodologias de ensino e aprendizagem desenvolvidas no 

atendimento às necessidades de aprendizagem do aluno surdo dessa escola? 

O objetivo desta pesquisa é analisar as concepções de currículo e 

metodologias de ensino desenvolvidas na educação do aluno surdo na Escola 

bilíngue Porto Velho, verificando de que maneira está escola contempla em seu 

Projeto Político Pedagógico o perfil de seus alunos em atendimento à política 

nacional de educação de surdos em vigor, a saber, a LDB, a Política de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e as Diretrizes para o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE, 2009). Para tanto, é necessário 

analisar o Currículo da escola, de uma forma ampla e no que se refere às 

metodologias desenvolvidas pelos professores, em atendimento ao aluno surdo, 

identificando, nas práticas pedagógicas, aspectos relevantes à inserção do aluno 

surdo na sociedade. 

Essa pesquisa tem a finalidade de fomentar conhecimento ao pesquisador, 

oferecendo condições de desenvolver um pensamento reflexivo-crítico a fim de 

formar uma trajetória analítica do tema, culminando assim em sua conclusão 

apresentada como resultado preliminar deste estudo, podendo resultar em 

aprofundamentos, demais vertentes e debates acerca do assunto. 

Quanto a metodologia utilizada, propusemos uma pesquisa do tipo estudo de 

caso com abordagem qualitativa, com análise documental e com aplicação de 

questionário para coleta de dados. 

Para os procedimentos de análise dos dados, utilizamos a análise do 

conteúdo, baseada em Bardin (2009), que é caracterizada pela expansão das 

aplicações da técnica a disciplinas muito diversificadas e pelo aparecimento de 

interrogações e novas respostas no plano metodológico. Consoante a autora, depois 

de uma realidade de codificação imperiosa que atinge o seu apogeu com Berelson, 

o período posterior à guerra é mercado por anos de bloqueio e falta de interesse. 

“Durante algum tempo, a análise de conteúdo parece ter caído num impasse e uns 

quantos investigadores desiludidos (Berelson, Janis, Lasswell, Leites, Lerner, Pool) 

parecem abandonar a partida” (BARDIN, 2009, p.21). Ainda conforme Bardin (2009, 

p.121), a análise temática é uma das formas mais adequadas ao procedimento de 

investigações qualitativas. A autora propõe três etapas de aplicação dessa técnica 

de análise: (1) Pré-análise; (2) Exploração do material; (3) Tratamento dos 

resultados: a inferência e a interpretação. 
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Na pré-análise sistematizamos o material que seria analisado para a 

obtenção das informações desta pesquisa. Em seguida, nos debruçamos na leitura e 

interpretação de todo o material, com o objetivo de aprofundar o entendimento 

acerca do currículo na educação bilíngue para pessoas surdas. Finalmente, de 

posse dos resultados, pudemos indicar o que foi depreendido de toda a investigação 

feita, após minuciosa análise. 

Para Bardin (2009), a análise de conteúdo, enquanto método, torna-se um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Essa 

organização possibilitou um melhor manuseio das informações coletadas, 

destacando os pontos importantes para a elaboração das categorias os quais 

estarão melhores elucidadas nas seções posteriores 

Iniciamos com a organização dos materiais em pastas: Pasta 1 (documentos 

referentes à organização da Escola, PPP, decretos e legislações); Pasta 2 

(Anotações coletadas no momento da observação); Pasta 3 (questionários 

aplicados).  

Como aporte teórico, trouxemos a contribuição de vários autores, a saber: 

Mazzotta (2005), Hall (2000) e Goldfeld, (1997), ligados ao Multiculturalismo e aos 

Estudos Culturais; Silva (2000, 2001, 2007), Moreira (2001), Gimeno Sacristán 

(2000), no que se refere às discussões teóricas sobre Currículo; Perlin (2010), 

trazendo a questão da Identidade e da Cultura Surda; Lopes (2010), Fernandes 

(2005), Sá (2002) e Skliar (2010), abordando  a discussão sobre os Estudos Surdos 

e Nóvoa (1992) e Tardif (2002) tratando da Formação Docente, entre outros. 

Almejando atingir os objetivos dessa análise, estabelecemos um trajeto dividido em 

seções, o que nos levará ao entendimento de forma clara e objetiva. 

Na segunda seção desta pesquisa, apresentamos o referencial teórico com o 

processo histórico de escolarização dos surdos até o surgimento da escola bilíngue, 

trazendo aspectos conceituais embasados no olhar reflexivo de alguns autores que 

pesquisam sobre essa temática, no contexto do currículo das escolas bilíngues para 

surdos. 

A terceira seção abordamos sobre a pedagogia surda e os métodos 

pedagógicos utilizados na educação para surdos.  
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A quarta seção é destinada ao estudo do currículo e diversidade na educação 

da escola bilíngue para surdos, ou seja, se há o atendimento concreto dos que têm 

deficiência auditiva, no âmbito escolar.  

A quinta seção expõe o delineamento da pesquisa, apresentando a 

caracterização do estudo, o enfoque metodológico, o perfil dos sujeitos da pesquisa, 

bem como os procedimentos e os instrumentos utilizados nela. 

Por fim, na sexta seção, estabelecemos uma análise dos resultados obtidos 

por meio de nossa observação, abarcando a questão documental e os questionários 

utilizados, para que chegássemos às conclusões apresentadas na discussão final da 

referida seção. 

Finalizamos essa pesquisa com as considerações finais, acreditando que 

poderemos contribuir com outros estudos que vêm sendo desenvolvidos, 

provocando reflexões e apontando indicadores para melhoria da qualidade de 

ensino nas escolas bilíngues para surdos, que estão sendo instituídas no país. 
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2 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE SURDOS E A ESCOLA BILÍNGUE 

 
 
  Nesta seção, abordamos a história da escolarização dos surdos bem como as 

propostas apresentadas para pôr em prática a referida escolarização. Ao longo dos 

anos, a comunidade surda batalhou para alcançar o direito de se comunicar por 

meio do método que lhe fosse mais fácil ou conveniente. Para isso, entretanto, teve 

de enfrentar o isolamento social, críticas e cerceamentos da comunidade falante. 

 

2.1 Escolarização da Pessoa Surda 

 

A educação de surdos tem um passado sofrido. Foram amarrados, 

machucados, ofendidos, proibidos de dispor de seu direito à língua, à cultura surda, 

às trocas sociais, sendo proibidos do direito essencial à vida. A fim de entender o 

processo de escolarização de surdos, é necessário estabelecer uma linha do tempo 

para deixar mais clara a sucessão dos fatos históricos e suas interações.  

Segundo Benveniste (1974), a divisão do nosso tempo é marcada seguindo o 

nascimento de Cristo. Os historiadores acordaram que a invenção da escrita ocorreu 

por volta de 4.000 a. C., na Mesopotâmia. A História tem sua divisão em cinco 

grandes períodos: Pré-História, Idade Antiga ou Antiguidade, Idade Média, Idade 

Moderna e Idade Contemporânea. A história contada nos livros didáticos se refere, 

constantemente, a esses períodos. Sendo assim, é importante que se tenha um 

conhecimento básico sobre tal divisão, a fim de que seja possível situar-se na época 

a qual estamos fazendo referência. 

A história da escolarização dos surdos é dividida em 03 grandes fases: a 

revelação cultural, o isolamento cultural e despertar cultural. 

Na primeira fase ocorre a revelação cultural. Os surdos não tinham problemas 

com a educação. Em muitas sociedades antigas, crianças que nasciam com algum 

problema eram sacrificadas, jogadas em abismos ou excluídas para não viver na 

sociedade. No caso das crianças surdas, onde o problema era descoberto 

tardiamente, eram isoladas num local à parte da sociedade, deixadas distantes da 

cidade para que não convivessem com as pessoas “perfeitas” (VASCO, 2010). 

Após 1880, houve o isolamento cultural, um período de segregação da 

comunidade surda, por conta do congresso de Milão, que proibiu o acesso da língua 
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de sinais na educação dos surdos. O referido período é marcado pela resistência 

dos surdos no que se refere à tentativa de sobreposição da língua oral. 

Este Isolamento Cultural se refere a toda e qualquer forma de alienação do 

indivíduo à cultura, ao estudo e às expressões artísticas que promovam diversão, 

conhecimento, tanto de sua própria cultura, quanto da cultura mundial, ou seja, ele 

fica totalmente afastado das pessoas e do mundo a sua volta. O isolamento não 

deve ser apenas considerado em nível individual, mas também de grupo. É o que 

sucede, frequentemente, com pessoas que sofrem algum tipo de reprimenda ou são 

tolhidas abruptamente de seus direitos (como os surdos, ao tentarem se comunicar 

por meio de sua linguagem) (VASCO, 2010). 

Assim, aquele que se encontra em estado de isolamento não pode progredir, 

porque a condição básica da evolução cultural é a sinergia entre as diferentes 

culturas. Como não há troca de experiências, devido à censura, o isolamento cultural 

faz-se ainda mais presente. 

Na década de 1960, ocorre o despertar cultural, uma fase diferente no tocante 

à aceitação da língua de sinais e da cultura surda, depois de longo período de 

opressão ouvintista em relação à comunidade surda. 

No início do século XVI, o médico pesquisador italiano Gerolamo Cardano, 

que viveu no período de 1501-1576, concluiu que “a surdez não prejudicava a 

aprendizagem, uma vez que os surdos poderiam aprender a escrever e assim 

expressar seus sentimentos” (JANNUZZI, 2004, p.31). No mesmo século, Pedro 

Ponce de Leon, um monge espanhol, utilizava, além de sinais, treinamento da voz e 

leitura dos lábios. Tendo nascido em 1520 e vivido até 1584, Ponce tinha por 

objetivo ensinar os surdos a ler e a escrever. Era herbólogo e também manipulava 

alguns remédios à base de ervas com o intuito de “curar” e fazer falar os surdos. 

Em 1760, Charles-Michel de L’Épeé fundou, na França, a primeira escola 

pública para surdos. L’Épeé foi considerado o “pai dos surdos”, visto que, embora 

fosse rico, dedicou-se exclusivamente à educação da pessoa com surdez 

defendendo, incansavelmente, a língua de sinais e utilizando, em seu trabalho, os 

sinais já conhecidos pelos surdos, “[...] e também inventou outros, que denominava 

de sinais metódicos, usados para o desenvolvimento da linguagem escrita” 

(ROCHA, 2007, p. 18).  

O método de ensino de L’Épeé influenciou novos educadores, incentivando a 

criação de novas escolas para surdos no mundo todo e fazendo com que a língua de 
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sinais se propagasse. A partir desse grande processo de escolarização de surdos, 

outros métodos de ensino que não priorizavam a linguagem de sinais começaram a 

surgir. Na Alemanha, Samuel Heinicke fundou a primeira instituição para surdos, em 

Leipzig, no ano de 1778, utilizando como método de ensino a oralização, embora 

utilizasse alguns sinais e o alfabeto digital, priorizavam pelo desenvolvimento da 

fala. 

De acordo com a pesquisadora Guarinello (2007), a educação escolarizada 

de surdos no Brasil inicia-se no ano de 1857, quando, a convite de D. Pedro II, o 

professor francês surdo Hernest Huet (1876-1914), veio ao Brasil para fundar a 

primeira escola para surdos, o Imperial Instituto de Surdos Mudos, hoje, Instituto 

Nacional de Educação para Surdos – INES. Esse convite se deu ao fato de, em 

junho de 1855, Huet ter apresentado ao Imperador D. Pedro II um relatório em 

língua francesa, cujo conteúdo manifestava o plano de um estabelecimento para 

surdos. Sua solicitação foi atendida por meio da Lei nº 939 de 26 de setembro de 

1857, que fixava a despesa e orçava a receita do Império para o exercício de 

1858/1859. 

Em 1880, foi realizado o Congresso Internacional de Milão, na Itália, para 

discutir e avaliar a importância de três métodos rivais utilizados na educação da 

pessoa surda, sendo eles a língua de sinais, o oralismo e a mista (língua de sinais e 

oral). O congresso teve como participantes 182 pessoas, na sua grande maioria 

ouvintes, provenientes de vários países, como: Inglaterra, Itália, Suécia, Rússia, 

Canadá Estados Unidos, Bélgica, França e Alemanha. Neste evento, foi declarado 

que, na Educação de Surdos, o método oral deveria ser preferido, ao gestual, pois 

se acreditava que as palavras eram, consideravelmente, superiores aos gestos 

(SILVA et al, 2006). Houve, então, o chamado Isolamento cultural, por conta da 

proibição do acesso da língua de sinais na educação dos surdos no mundo. 

Neste congresso foram apresentados vários surdos que falavam bem, com o 

intuito de mostrar a eficiência do método oral, pois o pressuposto vigente era que a 

aprendizagem da língua oral era de suma importância para a vida social do surdo, e 

que o uso de gestos e sinais o desviava desse caminho (LACERDA, 1998). 

  Deste modo, segundo Goldfeld (1997, p. 30 e 31): 

 

O oralismo, ou filosofia oralista, usa a integração da criança surda à 
comunidade de ouvintes, dando-lhe condições de desenvolver a língua oral 
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(no caso do Brasil, o Português). O oralismo percebe a surdez como uma 
deficiência que deve ser minimizada através da estimulação auditiva. 

 

Alguns países resistiram à proibição, entre eles a Grã-Bretanha e os Estados 

Unidos. Além disso, alguns surdos, representantes da comunidade surda, queriam 

participar, contudo foram excluídos na votação, não podendo apresentar sua defesa 

e seus discursos, em prol da referida comunidade. 

Durante o congresso de Milão, houve uma votação com 160 votos, a favor de 

métodos orais na educação de surdos. A partir daí, a língua de sinais foi proibida 

oficialmente alegando que a mesma destruía a habilidade da oralização dos sujeitos 

surdos: 

 

[...] ficou decidido no Congresso Internacional de Professores Surdos, em 
Milão, que o método oral deveria receber o status de ser o único método de 
treinamento adequado para pessoas surdas. Ao mesmo tempo, o método 
de sinais foi rejeitado, porque alegava que ele destruía a capacidade de fala 
das crianças. O argumento para isso era que ‘todos sabem que as crianças 
são preguiçosas’, e por isso, sempre que possível, elas mudariam da difícil 
oral para a língua de sinais. (WIDELL, 1992, p. 26) 

 

Após o evento, a maioria dos países adotou rapidamente o método oral nas 

escolas para surdos, proibindo, oficialmente, a língua de sinais. A partir de então, 

começou uma longa e sofrida batalha do povo surdo para defender o seu direito 

linguístico e cultural. 

Antes do Congresso, na Europa, durante o século XVIII, surgiram duas 

tendências distintas na educação dos surdos: o gestualismo (ou método francês) e 

o oralismo (ou método alemão). A maioria dos surdos defendia o gestualismo, 

enquanto apenas os ouvintes apoiavam o oralismo - por exemplo, Alexander Grahan 

Bell, nos EUA, fazia campanha a favor deste método, entre muitos outros 

professores e médicos. 

 

2.2  As três grandes fases da escolarização do surdo 

 

2.2.1 Proposta Oralista 

  

Na história da educação dos surdos houve um período no qual a Língua de 

Sinais teve aceitação: as pessoas surdas se comunicavam por meio de sinais 

utilizando as mãos, expressão facial e corporal. Mas a partir do congresso de Milão, 
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de 1880, foi proibido o uso da língua de sinais, impondo ao povo surdo o oralismo. 

“Basicamente, a proposta oralista fundamenta-se na ‘recuperação’ da pessoa surda, 

chamada de deficiente auditivo (QUADROS, 1997, p.21)”. A proposta oralista almeja 

integrar o surdo no grupo de ouvintes, trabalhando para desenvolver a língua oral: 

 

Pesquisas desenvolvidas nos Estados Unidos (DUFFY, 1987) constataram 
que, apesar do investimento de anos da vida de uma criança surda na sua 
oralização, ela somente é capaz de captar, através da leitura labial, cerca 
de 20% da mensagem e, além disso, sua produção oral, normalmente, não 
é compreendida por pessoas que não convivem com ela (pessoas que não 
estão habituadas a escutar a pessoa surda). (QUADROS, 1997, p. 23) 

 

O insucesso do oralismo tem provado que esse método não contempla os 

requisitos necessários ao desenvolvimento linguístico do surdo. Portanto, é através 

da língua de sinais que o surdo concebe e redefine seu mundo. “O canal de 

comunicação da língua de sinais se difere da língua oral (visual-gestual X vocal 

auditivo)“ (GESSER, 2009, p.19). O surdo percebe o seu entorno através da visão e 

a linguagem que ele utiliza é a língua de sinais.  Na temática sobre propostas para a 

educação dos surdos, Quadros (1997) menciona que essa proposta educacional 

desencadeia atraso no desenvolvimento cognitivo do surdo, pois resulta em 

defasagens escolares e dificuldades relacionadas à aquisição da língua oral. Na 

proposta educacional oralista, “é comum terem surdos com muitos anos de vida 

escolar nas séries iniciais sem uma produção escrita compatível.” (QUADROS, 

1997, p.23).  

Outro problema da proposta oralista está relacionado ao fato de ter provocado 

cicatrizes na vida da maioria dos surdos. O fato de proibi-los de usarem a língua de 

sinais acarretou sérios dilemas na vida deles. Dilemas que extrapolam questões de 

ordem linguística. Por muito tempo, o surdo ficou reduzido como um enunciador. A 

busca ilimitada pela recuperação da audição, promovendo o desenvolvimento da 

fala vocalizada pelo surdo, desencadeou vários sentimentos: desejo, dor, privação, 

aprovação, opressão, discriminação e frustração (GESSER, 2009). A trajetória dos 

surdos espalhadas pelo mundo mostra o quanto eles sofreram. Pode-se dizer que o 

surdo foi vitima de um fenômeno político, chamado de humilhação social. O autor e 

psicólogo Renato D. Luz (2013) afirma que esse fenômeno político apresenta efeitos 

psicossomáticos dolorosos e duradouros. “Quem o sofre, experimenta a sensação 

de melancolia e vergonha crônicas. Quem a exerce, vive uma suposta superioridade 
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psicológica e política.” (LUZ, 2013, p. 52) Por muito tempo, o surdo encontrou 

dificuldades em se ver como protagonista da sua própria existência e teve sua 

compreensão de mundo prejudicada: 

 

Para alguém alcançar sua realização é preciso experimentar a própria 
aparição. Aparição é, no seu grau máximo, assumir-se entre outros como 
alguém que é a singularização de toda humanidade, a realização plena e 
criativa de si no mundo comum, a partir da experiência sensorial, afetiva, 
linguística e cultural [...]. (LUZ, 2013, p.33)  

 

É importante considerar as habilidades linguísticas de cada sujeito, sendo 

que, através da experiência linguística do surdo, ele amplia sua trajetória até 

alcançar a própria essência de sua existência. Todavia, para isso é essencial o 

surdo ter domínio e controle de sua própria vida para que se encontre, e suba ao 

palco, a fim de ser o protagonista da sua própria historia, para que faça dela um 

grande espetáculo.  

Contudo, a proposta oralista desconsidera as questões relacionadas à cultura 

e à sociedade surda. Alexander Graham Bell, adepto do oralismo, ganhou força 

durante o famoso congresso de Milão (em 1880), ele pregava que a surdez era uma 

aberração para a sociedade (GESSER, 2009). Infelizmente, Graham Bell influenciou 

a negação e a opressão da língua de sinais e da cultura surda.  Diante desse difícil 

contexto, muitos surdos enfrentaram dificuldades para desenvolver suas habilidades 

cognitivas e linguísticas: “Não é a surdez que compromete o desenvolvimento do 

surdo, e sim a falta de acesso a uma língua.” (GESSER, 2009, p.76) É muito 

importante para o desenvolvimento humano fazer uso da linguagem. Segundo Oliver 

Sacks (1998, p.22), quando um ser humano não faz uso da linguagem: 

 

[...] é uma das calamidades mais terríveis, porque é apenas por meio da 
língua que entramos plenamente em nosso estado e cultura humanos, que 
nos comunicamos livremente com nossos semelhantes, adquirimos e 
compartilhamos informações. Se  não pudermos fazer isso, ficaremos 
incapacitados e isolados, de um modo bizarro – sejam quais forem nossos 
desejos, esforços e capacidades inatas. E , de fato, podemos ser tão pouco 
capazes de realizar nossas capacidades intelectuais que pareceremos 
deficientes mentais.  

 

A este respeito observa-se que quando um indivíduo não tem acesso a uma 

língua fica com o desenvolvimento das suas capacidades intelectuais 

comprometidas. Sem o pleno domínio dessa língua, pode parecer até mesmo 
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deficiente intelectual. Sem a compreensão linguística, o indivíduo se torna solitário e 

encontrará dificuldades em se realizar. Na verdade, não lhe pode faltar algo 

imprescindível que é a língua, tendo em vista que é por meio dela que o ser humano 

se constitui plenamente.  

O processo de educar os surdos através da língua oral os põe em 

desvantagem em todos os aspectos. Eles têm uma maneira diferente de se 

relacionar com o mundo, pela experiência visual. Portanto, é de suma importância 

que sejam educados por meio da língua de sinais. 

Em suma, pode-se dizer que, a partir da realização do congresso de Milão, a 

linguagem oral se tornou um símbolo de repressão física e psicológica, não sendo 

aceita a língua de sinais ou gestos, mesmo que ajudasse o aluno a ter melhor 

aprendizagem ou integração no mercado do trabalho (SILVA, 2003). Então, a 

educação da pessoa surda ficou presa a esse método por um longo período, 

atrelada a uma visão médica que compreendia a surdez como deficiência auditiva e 

que deveria ser curada e recuperada. 

 

2.2.2 Proposta gestualista 

 

Em seu início, no campo da pedagogia do surdo, existia um acordo unânime 

sobre a conveniência de que esse sujeito aprendesse a língua que falavam os 

ouvintes da sociedade na qual viviam; porém, no bojo dessa unanimidade, já no 

começo do século XVIII, foi aberta uma brecha que se alargaria com o passar do 

tempo e que separaria irreconciliavelmente oralistas de gestualistas. Os primeiros 

exigiam que os surdos se reabilitassem, que superassem sua surdez, que falassem 

e, de certo modo, que se comportassem como se não fossem surdos. Os 

proponentes menos tolerantes pretendiam reprimir tudo o que fizesse recordar que 

os surdos não poderiam falar como os ouvintes. Impuseram a oralização para que 

os surdos fossem aceitos socialmente e, nesse processo, deixava-se a imensa 

maioria dos surdos de fora de toda a possibilidade educativa, de toda a possibilidade 

de desenvolvimento pessoal e de integração na sociedade, obrigando-os a se 

organizar de forma quase clandestina. 

Os segundos, gestualistas, eram mais tolerantes diante das dificuldades do 

surdo com a língua falada e foram capazes de ver que os surdos desenvolviam uma 

linguagem que, ainda que diferente da oral, era eficaz para a comunicação e lhes 



25 
 

 

abria as portas para o conhecimento da cultura, incluindo aquele dirigido para a 

língua oral. Com base nessas posições, já abertamente encontradas no final do 

século XVIII, configuram-se duas orientações divergentes na educação de surdos, 

que se mantiveram em oposição até a atualidade, apesar das mudanças havidas no 

desdobramento de propostas educacionais. 

O Gestualismo é o "método francês" mais importante de educação de surdos. 

Charles M. De L'Epée foi o primeiro a estudar uma língua de sinais usada por 

surdos. Após suas observações de grupos de surdos, verificou que estes 

desenvolviam um tipo de comunicação tendo como base o canal viso-gestual. A 

partir dessa linguagem gestual, ele desenvolveu um método educacional, apoiado 

na linguagem de sinais da comunidade de surdos, acrescentando sinais que 

tornavam sua estrutura mais próxima à linguagem do francês e chamou esse 

sistema de sinais metódicos (HONORA,2009). 

A proposta educacional impulsionava os educadores a aprender esses sinais 

para se comunicar com os surdos e também aprendiam com os surdos e, por meio 

desse método de comunicação, ensinavam a língua falada e escrita do grupo 

socialmente majoritário. 

De L'Epée não teve problemas para romper com a tradição das práticas 

secretas e não se limitou a trabalhar individualmente com poucos surdos. Fundou 

em 1775, a primeira escola de gênero com aulas coletivas, onde professores e 

alunos usavam os chamados “sinais metódicos”. Seus alunos dominavam bem a 

escrita, e muitos deles se tornaram professores de surdos. Alguns surdos também 

se destacaram e ocuparam posições importantes na sociedade de seu tempo. De 

L'Epée mostrava-se orgulhoso de seus discípulos, pois além de ler e escrever 

francês, também refletiam e discutiam sobre os conceitos que expressavam, ainda 

que houvesse avaliações contrárias que indicavam existir profundas restrições 

nesse suposto êxito. (Lane; Fischer 1993). 

Devido ao avanço e divulgação das práticas pedagógicas com surdos, foi 

realizado, em 1878, em Paris, o primeiro Congresso Internacional sobre a Instrução 

de Surdos, onde alguns grupos defendiam a ideia de que a fala era melhor que usar 

os sinais. Neste congresso os surdos tiveram algumas conquistas importantes, entre 

elas estava o direito a assinar documentos. 

Em 1880, foi realizado o II Congresso Internacional, em Milão, que trouxe 

mudança nos rumos da educação de. O congresso foi preparado por uma maioria 
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oralista com o firme propósito de dar força de lei às suas proposições no que dizia 

respeito à surdez e à educação de surdos. O método alemão vinha ganhando cada 

vez mais adeptos e estendendo-se progressivamente para a maioria dos países 

europeus, acompanhando o destaque político da Alemanha no quadro internacional 

da época.(MOURA, 2000) 

  Durante os debates no Congresso, apresentaram-se muitos surdos que 

falavam bem, para mostrar a eficiência do método oral. As decisões tomadas no 

Congresso de Milão levaram a que a linguagem gestual fosse praticamente banida 

como forma de comunicação a ser utilizada por pessoas surdas no trabalho 

educacional.  

Deste modo Moura (2000, p.48), as resoluções do congresso foram as 

seguintes: 

 

1.Dada a superioridade incontestável da fala sobre os sinais para reintegrar 
os Surdos-Mudos na vida sociale para dar-lhes maior facilidade de 
linguagem...(Este congresso) declara que ométodo de articulação deve ter 
preferência sobre o de sinais na instrução e educação dos surdos e mudos. 
2. O método oral puro deve ser preferido porque o uso simultâneo de sinais 
e fala tem a desvantagem de prejudicar a fala, a leitura orofacial e a 
precisão de ideias.  

 

Ficou, então, decidido por votação que o oralismo seria o novo método de 

ensino para o surdo em substituição da linguagem de sinais. 

 

2.2.3  Proposta bilíngue 

 

Esta proposta enxerga o sujeito surdo enquadrado em duas realidades: um 

estrangeiro no próprio país, vivenciando a realidade da língua materna, por meio da 

qual tem sua visão de mundo formada e aprimorada, e a realidade de uma segunda 

língua, usada no cotidiano da comunidade em que está inserido. A proposta bilíngue 

prevê que o melhor para o sujeito surdo não seria que ele se adaptasse à realidade 

ouvinte, usuária da língua oral, mas tomar posse da sua condição de surdez como 

parte de suas características e identidade.  

A criação de leis e decretos abriu caminho para a educação bilíngue para 

surdos. Além disso, há algumas bases para a proposta, como documentos 

internacionais e teorias adotadas e divulgadas pelo MEC do Brasil. A proposta de 

educação bilíngue "busca respeitar o direito do sujeito surdo, no que se refere ao 
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acesso aos conhecimentos sociais e culturais em uma língua que tenha domínio" 

(VICTOR, et al. 2010). 

O MEC prega que o ensino de surdos no Brasil precisa ser: 

 

[...] efetivado em língua de sinais, independente dos espaços em que o 
processo se desenvolva. Assim, paralelamente às disciplinas curriculares, 
faz-se necessário o ensino de língua portuguesa como segunda língua, com 
a utilização de materiais e métodos específicos no atendimento às 
necessidades educacionais. (SALLES, et al; 2004 p 47) 

 
  Observa-se que, de fato, faz-se necessário que haja uma adequação na 

maneira como as instituições de ensino vêm lidando com a questão da educação 

das pessoas surdas. Dessa forma, espera-se que a igualdade de condições de 

ensino-aprendizagem permeiem, verdadeiramente, as salas de aula do país. 

 

2.3  Descolonização do Surdo e a Institucionalização das Escolas Bilíngues 

 

O poder ideológico tem a capacidade de exercer domínio e controle em uma 

sociedade, agindo e produzindo seus efeitos sobre os sujeitos com suas ideias, 

valores e normas, que lançam conceitos de “verdade” definidos por uma classe 

dominante, provocando conformismo e gerando desigualdades sociais. 

Dentro da educação, a ideologia gera uma grande influência. A ideia que 

temos da educação é de se seja uma via democrática que promove o 

desenvolvimento social. Porém, o próprio funcionamento da escola segue os 

parâmetros do aparelho ideológico do Estado, moldados pelos modelos 

educacionais que privilegiam a classe dominante. Althusser (1985) apresenta a 

escola como aparelho ideológico de Estado, sendo reprodutora de ideologia 

dominante. Neste sentido, ideologia é um conjunto de ideias, concepções e opiniões 

sobre algum ponto sujeito à discussão. 

Na premissa de que a escola é um espaço de luta, desalienação, reflexão, 

formação do senso crítico e da busca pela igualdade de direitos, muito se avançou 

na quebra de ideologias opressoras na educação, em busca de uma escola 

transformadora, com ideais propostos por alunos, professores, pesquisadores e 

indivíduos a fim de libertar-se do domínio educacional exercido pelo Estado. De 
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acordo com Antonio Gramsci1, a dominação ideológica é igual à subordinação 

intelectual, ou seja, oprimir a liberdade de pensar de muitos pelo poder de poucos. 

Nota-se que o processo histórico educacional do indivíduo surdo passa por 

esse momento de quebras ideológicas e imposições de uma maioria, no caso os 

“ouvintes”, sobre a cultura de uma minoria, sendo esses os “surdos”. Esse momento 

de lutas por quebras ideológicas marca o início do processo da descolonização da 

oralização e imposição da fala, resgatando a autodeterminação da comunidade 

surda e o respeito pela sua cultura e identidade. 

O discurso descolonial, que impõe o processo educacional do surdo, se 

constrói nos moldes de uma educação multiculturalista proposta pela teoria 

curricular pós-crítica, reconhecendo e valorizando a Língua de Sinais que até então 

manipulados pela sociedade falante. O processo de descolonização, dentre outros 

fatores, levou o movimento de pessoas surdas a também lutar por uma escola 

própria para surdos, uma escola onde sua linguagem, identidade e cultura fossem 

priorizadas. 

Com o aumento considerável da população com necessidades especiais, 

surge, em 1950, uma das principais redes de apoio que perduram até a 

contemporaneidade: a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). E o 

interesse pela inclusão social dos especiais passa a se tornar mais explícito, de 

interesse público e comum. Surge, então, a possibilidade de fomentar o ingresso 

escolar por parte de camadas sociais excluídas, seja por questões de 

vulnerabilidade social ou por ter algum tipo de deficiência. Levando em consideração 

o contexto da década de 1960, o artigo 88 da lei nº 4.024/61, diz que: “A educação 

de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de 

educação, a fim de integrá-los na comunidade”. 

As escolas regular e especial foram separadas até o início do século XXI, 

porém, na última década, o sistema se unificou, transformando-se em escolas 

regulares, que se adaptaram de maneira a receber todos os alunos. A partir de 

então, educação inclusiva tornou-se uma realidade nas escolas brasileiras. Sobre 

este aspecto Mantoan (2004, p.81) elucida que: 

 
1 Antonio Gramsci (1891-1936) escritor, político e teórico político. Suas ideias sobre educação surgem 

particularmente a partir do contexto do papel da cultura e dos intelectuais nos processos de transformação 
histórica. Alguns conceitos criados ou valorizados por Gramsci hoje são de uso corrente em várias partes do 
mundo. Um deles é o de cidadania. Foi ele quem trouxe à discussão pedagógica a conquista da cidadania como 
um objetivo da escola. 
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A inclusão escolar envolve, basicamente, uma mudança de atitude face ao 
Outro: que não é mais um, um indivíduo qualquer, com o qual topamos 
simplesmente na nossa existência e com o qual convivemos um certo 
tempo, maior ou menor, de nossas vidas. O Outro é alguém que é essencial 
para a nossa constituição como pessoa e dessa Alteridade é que 
subsistimos, e é dela que emana a Justiça, a garantia da vida 
compartilhada. (MANTOAN, 2004, p.81) 

 

Essa foi uma tendência natural diante das mudanças nas políticas 

educacionais nos últimos anos, mudanças essas que entendem a diversidade, sem 

excluí-la. De início, houve uma rejeição natural da maioria dos professores, pois 

além da resistência a mudanças existia uma necessidade de capacitação. À medida 

que os docentes foram assimilando e testando a inclusão, notou-se que era 

importante conservar a diversidade e atender às necessidades de aprendizado de 

qualquer público. 

O caminho percorrido para chegar ao atendimento de alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação foi longo, 

conquistar a obtenção do direito à educação, foi árduo e precisa-se pontuar que este 

direito é uma atitude muito recente em nossa sociedade (MAZZOTTA, 2005). 

Na área da educação, foi com o advento da Constituição Federal, de 1988, 

que o direito público e subjetivo da educação para toda a sociedade passou a existir, 

de modo que consta em seu art. 208º como dever do poder público a oferta de 

atendimento educacional especializados, para portadores de necessidades 

especiais e preferencialmente na rede de ensino regular (SILVA, 2010). 

As principais referências que marcaram estes documentos associados à 

educação especial, assim como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), 

foram o Plano Nacional de Educação (PNE, 2001), as Diretrizes Nacionais para 

Educação Especial na Educação Básica, oriundo do Conselho Nacional de 

Educação (CNE, 2001) e ainda do Decreto nº 6.751/08 implementando o 

atendimento educacional especializado (SILVA, 2010). 

Silva (2010) explica que, foi por meio do Decreto nº 6.751, de 17 de setembro 

de 2008 que definiu o Atendimento Educacional Especializado, ao qual refere-se 

neste por sua sigla AEE, Decreto também válido para regulamentar a ampliação 

deste atendimento que abrange alunos com deficiências intelectuais, transtornos de 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, para que haja capacitação de 

atendimento para estes alunos que estão matriculados em escolas regulares da rede 

pública. Ainda de acordo com o Decreto a definição do AEE constitui em um 
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conjunto de atividades, recursos e acessibilidade pedagógicos que são organizados 

de maneira institucional, a fim de prestar educação complementar ou suplementar 

aos alunos ingressos no ensino regular. 

A educação de surdos vem passando por processo de transformação no 

Brasil, as lutas pelo direito da pessoa surda vem fazendo a diferença com ganho de 

força cada vez mais. A busca pela igualdade de direitos e pela escolarização 

diferenciada com o intuito de propagar o reconhecimento da comunidade surda, bem 

como suas especificidades (cultura e língua de sinais) e sua particularidade no 

âmbito educacional. 

  A educação escolar bilíngue é considerada como um grande ganho no ensino 

aos surdos, entretanto, apesar de alguns avanços na constituição dessa propostas 

de educação bilíngue, conforme Lacerda & Lodi, 2006, a educação de surdos 

sempre foi algo que gerou conflitos, no decorrer do século passado, várias propostas 

educacionais foram lançadas, mas todas com uma série de limitações e pouco 

desenvolvia as habilidades dos alunos surdos. 

  Seguindo os parâmetros da proposta política de uma sociedade inclusiva, a 

educação da pessoa surda ocorre em escola regular inclusiva, contando com o 

auxílio de um interprete de LIBRAS, presente na sala de aula para dar o suporte na 

transmissão de conteúdos a esses alunos. A este respeito Rosa (2003, p. 1238), 

afirma que: 
 

Em geral, ao convocar a presença de um intérprete de Línguas de Sinais, as 

pessoas não se dão conta da complexidade que envolve a realização dessa 

tarefa, pois não é suficiente conhecer os sinais, e sim saber transmitir ideias 

da língua oral para a língua visuogestual, e vice-versa. Os intérpretes 

representam a ponte entre dois mundos diferentes, o mundo visual dos 

surdos e o mundo oral dos ouvintes. 
 

  Por outro lado, a proposta bilíngue entende a pessoa surda como utilizadora 

de dois idiomas dentro de um mesmo país, tendo de aprender sua língua materna 

que utiliza para seu aprendizado geral e uma segunda língua que é a utilizada na 

comunidade em que vive. No entanto, essa proposta, "busca respeitar o direito do 

sujeito surdo, no que se refere ao acesso aos conhecimentos sociais e culturais em 

uma língua que tenha domínio" (VICTOR, et al, 2010), dando a ele a oportunidade 

de assumir sua condição de surdez, ao passo que não teria de buscar adequações à 

realidade da pessoa ouvinte. 

Por recomendação do MEC, o ensino de surdos no Brasil precisa ser: 
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[...] efetivado em língua de sinais, independente dos espaços em que o 

processo se desenvolva. Assim, paralelamente às disciplinas curriculares, 

faz-se necessário o ensino de língua portuguesa como segunda língua, com 

a utilização de materiais e métodos específicos no atendimento às 

necessidades educacionais." (SALLES, et al; 2004 p.47) 
  

A construção de programas de educação bilíngue para estudantes surdos 

envolve mecanismos que contribuem para que as características socioculturais e 

linguísticas das comunidades surdas sejam conhecidas e valorizadas no grupo 

social. O “ser surdo” é aqui entendido como “um sujeito possuidor de uma língua, de 

uma cultura e de identidades múltiplas, um sujeito social e politicamente construído, 

diferente” (MORAIS; LUNARDI-LAZZARIN, 2009, p. 25). Falar de surdo é também 

pensá-lo como sujeito plural, multifacetado, cuja experiência de ser, de estar no 

mundo, que é coletiva no encontro com outros surdos, é sentida de maneiras 

singulares. Ainda, “ser surdo” implica pensar em uma das possíveis posições que 

um sujeito pode ocupar e, por isso, não a única.  
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 3  PEDAGOGIA SURDA 

 

  Os desafios que se impõem ao campo educacional são variados e complexos. 

As práticas educativas devem estar embasadas em teorias que sustentem suas 

ações. A teoria epistemológica que fundamenta as práticas pedagógicas 

educacionais, que busca compreender o sujeito como ser biológico e histórico, é a 

teoria socioconstrutivista, que tem Vygotsky (1896-1934) como seu principal 

precursor. Na concepção deste, a criança nasce inserida em um meio social e nela 

estabelece as primeiras relações com a linguagem na interação com o outro. Dessa 

forma, no ambiente educacional, o aluno vai se tornando apto a novas 

aprendizagens e se desenvolvendo. 

A língua de sinais, que é fundamental para a comunicação do sujeito surdo, 

possibilita o acesso as informações e conhecimentos e para construir sua 

identidade, conforme afirma Strobel (2008, p.44): 

 

A língua de sinais é uma das principais marcas da identidade de um povo 
surdo, pois é uma das peculiaridades da cultura surda, é uma forma de 
comunicação que capta as experiências visuais dos sujeitos surdos, sendo 
que é esta a língua que vai levar o surdo a transmitir e proporcionar-lhe a 
aquisição de conhecimento universal.  

 

Sá (2002) considera que a cultura surda brota do imaginário social como uma 

cultura patológica, ou como uma subcultura, à medida que as diferenças não são 

aceitas facilmente. 

A cultura do bilinguismo, ou seja, o biculturalismo é marcado por um conjunto 

de sentidos simbólicos veiculados pelo uso de uma língua comum, entre os surdos, 

e suas de estratégias e identificadores sociais utilizados de maneira por eles para 

viverem numa sociedade feita por e para sem necessidades auditivas. No entanto 

entendemos aqui, junto a autora acima mencionada, que a cultura surda traz 

consigo normas e valores do povo surdo, que, com suas atitudes de ver e perceber, 

eles modificam a sua história. 

Os surdos são cidadãos comuns, como todos os ouvintes: processam 

pensamentos, dialogam, locomovem-se, têm sua identidade e cultura. Ao abordar o 

conceito de identidade, somos direcionados à psicologia histórico-cultural, que trata 

desse processo, cuja expressão se dá tanto no plano intra-subjetivo quanto 
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intersubjetivo, sendo esses planos mutuamente constitutivos, em estreita relação e 

dialeticamente articulados (VYGOTSKY, 1993). 

A cultura surda, dentro de uma perspectiva multiculturalista, relaciona-se ao 

lugar de direitos coletivos, determinando a cultura própria de um grupo, que define a 

existência da cultura surda e valoriza os estilos cognitivos e práticas sociais 

diferentes da cultura dos ouvintes. Segundo Moura (1996, p. 116): 

 

Apoiada nesta noção de multiculturalismo crítico é que vejo a possibilidade 
de afirmação da cultura dos Surdos, que deve ser vista não como uma 
diversidade a ser defendida e mantida fora do contexto social mais amplo, 
mas que deve ser entendida como existente e necessária de ser respeitada. 
A forma especial de o Surdo ver, perceber, estabelecer relações e valores 
deve ser usada na educação dos Surdos, integrada na sua educação em 
conjunto com os valores culturais da sociedade ouvinte, que em seu todo 
vão formar sua sociedade.  

 

Nesta ótica, a identidade e a cultura surdas, inseridas na hegemonia do 

mundo dos ouvintes, lutam constantemente em busca de expandir seus valores, 

tanto no campo educacional, não apenas como uma língua diferente, mas também 

na expansão de seus conhecimentos e crenças comuns que auxiliam na 

solidificação de sua cultura própria. 

  As práticas da pedagogia dos surdos devem estar atreladas à identidade 

cultural desse sujeito, atendendo de forma adequada sua particularidade. De acordo 

com Perlin (2008, p.5): 

 

A virada para a pedagogia do surdo tem sido apresentada como uma 
ruptura no universo teórico da educação que detém o modelo ouvinte. A 
transgressão pedagógica que realizamos não nos apavora, mas nos 
identifica, nos dá a 12 sensação de que é isso que queremos. De fato, 
alguns aspectos cambiantes fazem desaparecer a pedagogia ouvinte de tal 
forma presente nos discursos narrativos fruto de agências coloniais.  

 

  A pedagogia surda, conhecida como pedagogia visual, compreende em criar 

uma nova forma de ensinar a pessoa surda, que em sua particularidade aprende 

através de metodologias visuais juntamente com a utilização da linguagem de sinais. 

Perlin (2004, p.81), afirma que “não se trata de uma pedagogia pronta, mas de uma 

pedagogia histórica que assume o jeito surdo de ensinar, de propor o jeito surdo de 

aprender, experiência vivida por aqueles que são surdos”.  

Portanto, Oliveira (2001, p.03), corrobora que a partir desse pensamento: 
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Emerge, assim, a necessidade de se buscar outros meios de aquisição de 
linguagem por parte dos indivíduos surdos, os quais valorizem o sentido 
visual, visto que os sonoros não são efetivos. A dificuldade dos sujeitos 
surdos se refere à impossibilidade de aquisição natural das línguas auditivo-
orais, majoritárias em nossa sociedade, não por conta de questões 
orgânicas ligadas à surdez, mas por causa de suas repercussões sociais e 
culturais. Se não for utilizada a língua de sinais, todos os outros 
mecanismos utilizados com os sujeitos surdos serão artificiais, 
prejudicando, inclusive, o desenvolvimento natural destas crianças.  

  

  Sendo assim, o desenvolvimento da pedagogia surda deve buscar 

desenvolver a subjetividade e a identidade dos estudantes, levando em 

consideração seus aspectos históricos, seu espaço e suas representações, com o 

intuito de contribuírem para a construção e a solidificação da identidade surda, com 

afirmação de sua cultura na linguagem de sinais. 

 
3.1 Métodos Utilizados na Pedagogia Surda 

 

A linguagem utilizada na comunicação humana é um processo que envolve 

troca de informações por meio de signos que podem ser gestuais, sonoros, etc. 

Quadros (2006, p.15) considera que a linguagem é um sistema de comunicação 

natural ou artificial, humano ou não. Sendo assim, a linguagem é qualquer 

mecanismo que utilizamos com intenção comunicativa. 

Quando refletimos sobre a educação dos surdos, deparamo-nos com 

questões que envolvem suas limitações e possibilidades. A comunicação do surdo é 

uma língua espacial-visual que apresentam diversas formas de ser explorada, entre 

elas estão a configuração de mão, movimentos, expressões faciais e corporais, 

localizações, espaço de sinalização, entre outros que podem serem explorados para 

um processo de escolarização do aluno surdo. 

O conteúdo curricular a ser desenvolvido pelos professores de uma escola 

bilíngue, é o mesmo de uma escola regular, porém o que o diferencia são as 

adaptações curriculares necessárias para atingir os objetivos educacionais desse 

aluno. 

Segundo Coll et al (2004), tanto para aluno surdo como para ouvinte, a busca 

pelo aprendizado e conhecimento devem ser estimulados e considerar importantes 

procedimentos na metodologia de ensino do aluno surdo: 

a) Favorecer a atividade própria dos alunos;  

b) Organizar as atividades de aprendizagem em pequenos grupos;  
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c) Possibilitar que os alunos realizem tarefas diversas;  

d) Utilizar métodos visuais de comunicação. 

A utilização de materiais visuais diversificados como jornais, revistas, 

noticiários, filmes, computador, televisão, auxiliam no entendimento do que esteja 

sendo ensinado para o aluno com surdez. (COLL et al, 2004)  

Existem vários Recursos de comunicação que podem ser utilizados na 

pedagógica surda. A imagem abaixo representa a comunicação do surdo utilizando 

a expressão facial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Brecailo (2012: 11), a expressão facial é utilizada ao comunicar 

fatos, demonstrando seu estado de ânimo, negação ou afirmação de um fato, 

expressar dúvidas ou estar atento a uma conversa entre outras. Tudo isso permite 

que a LIBRAS tenha significado claro e objetivo Segundo Brecailo (2012: 11), a 

expressão facial é utilizada ao comunicar fatos, demonstrando seu estado de ânimo, 

negação ou afirmação de um fato, expressar dúvidas ou estar atento a uma 

conversa entre outras. Tudo isso permite que a LIBRAS tenha significado claro e 

objetivo auxiliado pelas expressão da face no momento da comunicação. 

 O alfabeto, é uma forma de “escrita” pelas mãos que representa as letras do 

alfabeto. O alfabeto manual ou datilológico utilizado no Brasil, é composto por 27 

formatos, incluindo o “ç” representando todas as letras do alfabeto português 

(Gesser, 2009), conforme imagem abaixo: 

Figura 1 -  Expressões faciais e corporais. 
 

Fonte: http://nomundodalibras.blogspot.com.br/2013/12/ foneticae-fonologia-das-linguas-de.html 

http://nomundodalibras.blogspot.com.br/2013/12/
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  As adequações curriculares pedagógicas são necessárias para oferecer, em 

atendimento às especificidades do aluno surdo, um processo prático de 

aprendizagem na escola bilíngue. Essas adequações são documentos adotados 

pelo Ministério da Educação com diretrizes para o processo de ensino e 

aprendizagem de alunos com necessidades especiais, sendo elas de grande ou 

pequeno porte.  

  As adequações de grande porte são consideradas pelo Ministério da 

Educação da seguinte forma: 

 

Esta cartilha tratará das Adaptações Curriculares de Grande Porte, ou seja, 
daqueles ajustes cuja implementação depende de decisões e de ações 
técnico-político-administrativas, que extrapolam a área de ação específica 
do professor, e que são da competência formal de órgãos superiores da 
Administração Educacional Pública. (BRASIL, MEC, 2000, pág. 10) 

   

  Cabe a cada gestão da escola dar o suporte administrativo essencial ao 

professor para que possa desenvolver adequadamente a visão ampla do currículo 

organizado pela escola. 

  As adequações de pequeno porte se compreendem em: 

 
[...] São denominadas de Pequeno Porte (Não Significativas) porque sua 
implementação encontra-se no âmbito de responsabilidade e de ação 
exclusivos do professor, não exigindo autorização, nem dependendo de 
ação de qualquer outra instância superior, nas áreas política, administrativa, 
e/ou técnica. (BRASIL, MEC, 2000, pág. 8) 

 
Figura 2 -  Alfabeto da Língua Brasileira de Sinais  

 

Fonte: http://marcioaznar.blogspot.com.br/2013/05/libras-lingua-brasileira-de-
Sinais.html 
 
 



37 
 

 

  Essas adequações devem parti do professor com ajustes específicos que 

seus alunos possam ter em sua sala de aula um ambiente estimulador de sua 

capacidade cognitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As imagens abaixo, ilustram o tipo de material de adequação de pequeno 

porte pedagógicos que podem ser utilizados pelo professor; 

Além dos fichários visuais, os professores podem utilizar a Caixa 

classificadora, Mural LIBRAS/Língua Portuguesa, Caixa de história de sequência 

lógica; calendário; Diário Coletivo; histórias em quadrinhos; alfabeto datilológico 

entre outros. 

  Os jogos e brincadeiras também se destacam na forma de ensinar, o momento 

lúdico é um recurso de aprendizagem que contribui para o desenvolvimento 

cognitivo do aluno surdo. A criatividade lúdica possibilita o deslocamento da criança 

surda do lugar social que concretamente ocupa, abarcando para si a experiência de 

ser ouvinte, exercitando e flexibilizando outros modos de se realizar no mundo 

(SILVA, 2006). As imagens abaixo mostram os tipos de jogos didáticos que 

estimulam o lúdico e ajudam no processo de aprendizagem da criança surda. 

 

   

 

 

 

 

 

 Figura 3 -  Fichário Visual 

 
 

Fonte: https://librasdiaria.wordpress.com/category/ 
sinais-em-libras/ 
 

Figura 4 -  Fichário Visual 

 
 

Fonte: https://librasdiaria.wordpress.com/category/ 
sinais-em-libras/ 
 

Figura 5 -  Dominó em Libras  

 

Fonte: https://librasdiaria.wordpress.com/category/ 
sinais-em-libras/ 
 

Figura 6 -  Soletrando  

 

Fonte: https://librasdiaria.wordpress.com/category/ 
sinais-em-libras/ 
 

https://librasdiaria.wordpress.com/category/
https://librasdiaria.wordpress.com/category/
https://librasdiaria.wordpress.com/category/
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  Outro recurso que auxilia na pedagogia surda é o software Rybená (figura 07), 

é um recurso de tecnologia assistiva que está preparado para funcionar de forma 

compatível com os principais navegadores, seja para computadores ou dispositivos 

móveis. Com tecnologia de ponta, completamente nacional, a solução é capaz de 

traduzir textos do português para LIBRAS e de converter português escrito para voz 

falada no Brasil, oferecendo às pessoas com necessidades especiais a possibilidade 

do entendimento dos textos na internet. 

Entre suas funcionalidades o usuário pode escolher a velocidade da tradução 

para a linguagem brasileira de sinais, através das configurações do serviço, repetir a 

tradução feita por último, seja por libras ou voz, ao clicar no ícone de atualizar na parte 

superior da tela. O aplicativo, ainda oferece também um histórico com as palavras e 

frases traduzidas, podendo escolher entre voz e libras. 

 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é também um suporte de 

apoio a pedagogia surda. É realizado, prioritariamente, na Sala de Recursos 

Multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno 

inverso da escolarização, podendo ser realizado, também, em centro de 

atendimento educacional especializado público ou privado sem fins lucrativos, 

conveniado com a Secretaria de Educação. 

O Atendimento Educacional Especializado deve estar articulado à proposta 

pedagógica da escola, de modo a envolver a família do aluno atendido e a garantir 

seu acesso e participação dentro da escola sendo que o professor deve ter 

Figura 7 -  Rybená 

 

Fonte: http://portal.rybena.com.br/site-rybena/ 
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formação inicial que o habilite para o exercício da docência e formação específica na 

educação especial. 

As Salas de Recursos Multifuncionais partem da concepção de que a 

escolarização de todos os alunos, com ou sem necessidades educacionais 

especiais, realiza-se em classe comum do ensino regular, quando reconhece que 

cada criança aprende e se desenvolve de maneira diferente e que o AEE vem 

complementar e suplementar à escolarização que pode ser desenvolvido em outro 

espaço escolar (BRASIL, MEC 2001). De acordo com as Diretrizes nacionais para a 

educação especial na educação básica, as salas de recursos são: 

 

[...]serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor especializado, 
que suplementa (no caso dos superdotados) e complementa (para os 
demais alunos) o atendimento educacional realizado em classes comuns 
[...]. Esse serviço realiza-se em escolas, em local dotado de equipamentos e 
recursos pedagógicos adequados às necessidades educacionais especiais 
dos alunos, podendo estender-se a alunos de escolas próximas, nas quais 
ainda não exista esse atendimento. Pode ser realizado individualmente ou 
em pequenos grupos, para alunos que apresentem necessidades 
educacionais especiais semelhantes, em horário diferente daquele em que 
frequentam a classe comum. [...]. (BRASIL, 2001, p.50). 

 

As Salas de Recursos Multifuncionais são classificadas em Tipo I e Tipo II. 

São constituídas de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos pedagógicos, 

conforme o quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Quadro I -  Itens Salas de Recursos Tipo I 

EQUIPAMENTOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

02 Microcomputadores 01 Material Dourado 

01 Laptop 01 Esquema Corporal 

01 Estabilizador 01 Bandinha Rítmica 

01 Scanner 01 Memória de Numerais l 

01 Impressora laser 01Tapete Alfabético Encaixado 

01 Teclado com colmeia 01Software Comunicação Alternativa 

01 Acionador de pressão 01 Sacolão Criativo Monta Tudo 

01 Mouse com entrada para acionador 01 Quebra Cabeças - sequência lógica 

01 Lupa eletrônica 01 Dominó de Associação de Ideias 

MOBILIÁRIOS 01 Dominó de Frases 

01 Mesa redonda 01 Dominó de Animais em Libras 

04 Cadeiras 01 Dominó de Frutas em Libras 

01 Mesa para impressora 01 Dominó tátil 

01 Armário 01 Alfabeto Braille 

01 Quadro branco 01 Kit de lupas manuais 

02 Mesas para computador 01 Plano inclinado – suporte para leitura 

02 Cadeiras 01 Memória Tátil 

        Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=Download&alias=9936- 
        manual -orientacao-programa-implantacao-salas-recursos-multifuncionais&category_ 
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As Salas de Recursos Multifuncionais (Tipo II), além dos materiais no tipo I, 

são acrescidas de outros recursos e materiais didáticos e pedagógicos conforme 

descrição abaixo: 

A forma de aquisição desses materiais, bem como instruções de uso e ficha 

técnica estão disponíveis no Manual de Orientação do Programa de Implantação de 

Salas de Recursos Multifuncionais. 

Para que a aprendizagem aconteça, segundo Damázio (2005) a SRM deve 

estruturar-se em momentos didático-pedagógicos distintos: Atendimento 

Educacional Especializado em LIBRAS; Atendimento Educacional Especializado 

para o ensino da língua portuguesa; Atendimento Educacional Especializado para o 

ensino de LIBRAS. Então, podemos considerar que a proposta da SRM na escola 

bilíngue para surdos proporciona o acesso a informação social e conceitos 

curriculares que auxiliam na sua compreensão do conteúdo aplicado pelo professor 

em sala de aula. 

  

               Quadro II -  Itens Salas de Recursos Tipo II 

EQUIPAMENTOS E MATÉRIAS DIDÁTICO/PEDAGÓGICO 

01 Impressora Braille – pequeno porte 

01 Máquina de datilografia Braille 

01 Reglete de Mesa 

01 Punção 

01 Soroban 

01 Guia de Assinatura 

01 Kit de Desenho Geométrico 

01 Calculadora Sonora 

Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=Download 
&alias=9936-manual-orientacao-programa-implantacao-salas-recursos-multifuncionais 
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4 CURRÍCULO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO DA ESCOLA BILÍNGUE 
PARA SURDOS 

 

  Nesta seção, veremos o quanto é significativo que a escola se organize em 

torno de um currículo especial, voltado ao ensino de alunos surdos. Para isso, 

apresentaremos aspectos referentes ao próprio currículo, especialmente no tocante 

ao atendimento à educação bilíngue para surdos, pensando naqueles que tanto 

querem aprender, mas que, muitas vezes, por dificuldades na comunicação, têm 

grandes problemas no processo de ensino-aprendizagem.  

 
4.1 Teoria do Currículo 

 
  O currículo é um elemento importante na organização da escola e faz parte 

do seu PPP devendo ser pensado e refletido no momento de sua elaboração. 

Passou a ser discutido com maior importância a partir da década de 1920, com as 

reformas promovidas pelos pioneiros da Escola Nova, numa tentativa de romper 

com a escola tradicional, que apontava para um ensino voltado à reprodução de 

conteúdo e à transmissão de conhecimentos já sistematizados, ligados ao processo 

de massificação da escolarização e à industrialização. 

  De acordo com Silva (2007), a ideia dessa época é de que o currículo fosse 

visto como um processo de racionalização de resultados educacionais, cuidadosa e 

rigorosamente especificados e medidos, sendo a fábrica, o modelo institucional 

dessa concepção de currículo. Podemos entender que o currículo se torna um 

processo industrial e administrativo e essa nova ideia passou a ser aceita pela 

maioria das escolas, professores, estudantes e administradores escolares.   

  As principais teorias sobre o currículo distinguem-se entre teorias tradicionais, 

que são neutras, científicas e objetivas, teorias críticas que estão relacionadas as 

relações de poder e demonstram a preocupação com as conexões entre saberes, 

identidades e poder e a teoria pós-crítica, que em uma perspectiva liberal/humanista, 

apresentam tolerância, respeito e convívio harmonioso entre outras culturas dando 

espaço a interação com suas particularidades Silva (2007). 

  O currículo é visto a partir da teoria crítica e pós-crítica Silva (2007), como 

espaço de poder, de lutas, sendo uma construção social. Traçando um perfil de 

professor que não reproduz meramente saberes prontos e sistematizados, mas 

caminha junto com o aluno numa relação com a experiência vivenciada. Sendo 
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assim, o currículo, a partir da teoria pós-crítica, passa a ser visto como um 

complemento de aprofundamento e ampliação às teorias críticas. As teorias pós-

crítica não valorizam o desenvolvimento cultural e histórico de alguns grupos éticos 

e os conceitos da modernidade, como razão e ciência, e também se fundamentam 

no pós-estruturalismo. Essa vertente, o conhecimento é algo incerto e 

indeterminado. Essas teorias trazem consigo as preocupações com a diferença, com 

as relações saber/poder no âmbito escolar, o multiculturalismo, as diferentes 

culturas raciais e étnicas, enfim, não é uma questão de superação da teoria crítica: 

 

[...] a teoria pós–crítica deve se combinar com a teoria crítica para nos 
ajudar a compreender os processos pelos quais, através de relações de 
poder e controle, nos tornamos aquilo que somos. Ambas nos ensinaram, 
de diferentes formas, que o currículo é uma questão de saber, identidade e 
poder. (SILVA, 2007, p. 147). 

 

  O currículo deve ser, de fato, um retrato fidedigno daquilo que o professor 

trabalha em sala de aula. Outrossim, espera-se que ele seja construído mediante 

contribuição direta dos discentes. 

  Deste modo, Sacristán (1998, p.83) considera: 

 

O currículo deve ser entendido como processo, que envolve uma 
multiplicidade de relações, abertas ou tácitas, em diversos âmbitos, que vão 
da prescrição à ação, das decisões administrativas às práticas pedagógicas, 
nas escolas como instituições e nas unidades escolares especificamente. 
Para compreendê-lo e, principalmente para elaborá-lo e implementá-lo de 
modo a transformar o ensino, é preciso refletir sobre grandes questões. 

 

  Na teoria curricular pós-crítica, existe uma continuidade do currículo crítico, 

porém com avanços em que além do aluno manter constante diálogo com o 

professor e com o grupo, precisa desenvolver autonomia no seu processo formativo, 

em busca constante pelo conhecimento. 

  Nesse sentido, Silva (2007) diz que o currículo: 

 

“O currículo é sempre o resultado de uma seleção: de um universo mais 
amplo de conhecimentos e saberes seleciona‐se aquela parte que vai 

constituir, precisamente, o currículo. As teorias do currículo, tendo decidido 
quais conhecimentos devem ser selecionados, buscam justificar por que 
“esses conhecimentos” e não “aqueles” devem ser selecionados. (2007, pp. 
15,16) 
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  Pautados nos autores supracitados, podemos compreender que o aumento 

do domínio do diálogo democrático e crítico passa pelo currículo multicultural. 

Percebemos, então, que o multiculturalismo, posto no contexto do currículo 

multicultural, tem assumido diferentes conotações. Acompanhando o pensamento de 

Silva (2003) e Moreira (2001), ressaltamos a ideia de uma compreensão crítica e 

pós-crítica do currículo, possibilitando-nos ampliar o debate, colocando as relações 

de poder que são as que têm norteado a construção de diferentes currículos na 

educação, no cerne das discursões, sendo elas o que tem definido quais 

conhecimentos são curriculares e quais não são, assim como quais grupos culturais 

são incluídos e aos quais é dada pouca importância. A este respeito Moreira (2001, 

p. 69), considera:  

 
o multiculturalismo crítico caracteriza-se por não conceber as diferenças 
culturais separadamente de relações de poder. Enquanto em uma 
perspectiva liberal apela-se para o respeito à diferença, por se considerar 
que sob a aparente diferença há uma mesma humanidade, no 
multiculturalismo crítico a própria definição do que é humano é vista como 
resultado de relações de poder. Ainda segundo o autor, a perspectiva crítica 
do multiculturalismo pode ser dividida em uma concepção pós estruturalista 
(que concebe a diferença como essencialmente um processo linguístico e 
discursivo) e uma concepção mais materialista (para o qual os processos 
institucionais, econômicos, estruturais, estariam na base da produção dos 
processos de discriminação e desigualdade baseados na diferença cultural). 

 

  É possível dizer que, segundo as teorias pós-críticas, o poder está em toda 

parte e que é multiforme. Além disso, elas deixam claro que algumas formas de 

poder são mais graves que outras. 

  Em consonância as teorias pós-críticas, Gimeno Sacristán (2000, p. 15), 

considera: 

 
Quando definimos currículo, estamos descrevendo a concretização das 
funções da própria escola e a forma particular de enfoca-las num momento 
histórico e social determinado, para um nível de modalidade de educação, 
numa trama institucional, etc. 

 

  O currículo é o instrumento que a escola utiliza para se organizar, propondo 

caminhos e orientando para a prática, entretanto, não podemos pensar a escola sem 

um caminho e diretrizes para seguir. Portanto o currículo escolar, desse modo, 

representa um grande esforço para trabalhar com a diversidade cultura, como 

apontam os Parâmetros Curriculares Nacionais, publicados em 1997, sendo que a 

temática da pluralidade cultural foi incluído nos temas transversais.  
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  Para Moreira e Candau (2008, p.20), 

 

A perspectiva propositiva entende multiculturalismo não simplesmente como 
um dado da realidade, mas, como uma maneira de intervir, de atuar, de 
transformar a dinâmica social.  Trata-se de um projeto político-cultura, de 
um modo de se trabalhar as relações culturais numa determinada 
sociedade, de conceber políticas públicas na perspectiva da radicalização 
da democracia, assim como de construir estratégias pedagógicas nesta 
perspectiva. 

 

  Compreender a teoria dos currículos nos ajuda a entender o processo da 

história e os interesses que envolvem a sua construção.  É através da teoria que 

teremos a compreensão do objeto e intenções de um determinado grupo social. 

 
4.2 Currículo em Atendimento à Educação Bilíngue para Surdos 

 
  Antes de abordar do currículo em atendimento à escola bilíngue, faz-se 

necessário um esclarecimento do termo bilinguismo, sendo diferente das outras 

abordagens educacionais dada aos surdos (oralismo, comunicação total e 

bimodalismo) pois esse termo não é utilizado apenas na educação para surdos. 

  O Brasil é um país monolíngue, portanto sabemos que existem vários grupos 

que falam diversas outras línguas caracterizando assim, o Brasil como bilíngue, 

embora não seja reconhecido. Notamos que no Brasil todo ouvinte adquire a língua 

portuguesa como primeira língua (L1), independente de pertencerem a família de 

imigrantes e conviver com outro idioma. 

  Por definição, bilíngue é aquele que se comunica em duas línguas. Segundo 

Fernandes (2005, p.28), “O Bilinguismo, entre tantas possíveis definições, pode ser 

considerado: o uso que as pessoas fazem de diferentes línguas (duas ou mais) em 

diferentes contextos sociais”.  

Considerando essa possibilidade do uso de duas línguas, as escolas 

bilíngues vêm permitir ao aluno surdo o desenvolvimento linguístico, cognitivo, crítico 

e criativo, proporcionando convívio social compartilhando experiências de vida e 

manifestações culturais próprias que ocorrerão com o convívio diário com seus 

pares linguísticos. Moraes (2009, p. 25), o surdo é: “um sujeito possuidor de uma 

língua, de uma cultura e de identidades múltiplas, um sujeito social e politicamente 

construído, diferente”. 
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No bilinguismo ocorre a aceitação e a convivência com a diferença, 

procurando aproximar e facilitar a comunicação entre a criança surda e a família 

ouvinte, sendo essas famílias na sua maioria ouvintes, o que torna essencial o 

envolvimento das mesmas na aprendizagem da língua de sinais. O bilinguismo 

aumenta as capacidades cognitivas e linguísticas do surdo, possibilitando melhores 

resultados educacionais que os conseguidos sob priorização da língua na 

modalidade oral. De acordo com Goldfeld (1997, p.38) 

                                            

O Bilinguismo tem como pressuposto básico que o surdo deve ser Bilíngue, 
ou seja deve adquirir como língua materna a língua de sinais, que é 
considerada a língua natural dos surdos e, como Segunda língua, a língua 
oficial de seu país(...)os autores ligados ao bilinguismo percebem o surdo 
de forma bastante diferente dos autores oralistas e da Comunicação Total. 
Para os bilinguistas, o surdo não precisa almejar uma vida semelhante ao 
ouvinte, podendo assumir sua surdez.  

  
A educação do surdo com a utilização das duas linguagens, proporciona 

prioridade a sua língua materna e passa a ser uma proposta de educação que 

permite a interação do indivíduo ao meio social e cultural a que pertence. Como a 

proposta da educação na escola bilíngue para surdos, "busca respeitar o direito do 

sujeito surdo, no que se refere ao acesso aos conhecimentos sociais e culturais em 

uma língua que tenha domínio" (SKLIAR, 1998, p. 38). Desta forma a educação dos 

surdos deve ser encarada no mesmo nível de importância da educação a qualquer 

outra classe tratada como minoria, dentro de processos educativos culturalmente 

significativos. 

  Quando perguntamos o que é currículo, não se trata de escolher a definição 

mais conhecida no meio científico, o que queremos ao certo é entender currículo 

como o pensar e o agir a respeito das seguintes questões: Para que ensinar? A 

quem ensinar? O que ensinar? Como ensinar? E quando tratamos do currículo de 

forma mais específica, no âmbito da escola bilíngue para surdos, que currículo 

pensamos? (MALTA, 2013). 

  Nas discussões da importância da educação bilíngue e a teoria dos 

currículos, ainda há uma série de questões de cunho político-pedagógico que fazem 

jus a inúmeras reflexões e precisam ser analisadas dentro do contexto das escolas 

bilíngues para surdos. 

  Na proposta da educação bilíngue de surdos, considerando sua 

particularidade de comunicação em sua língua materna (língua de sinais) e a 
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materialidade que traz consigo, os aspectos culturais associados a ela demandam 

de um currículo e uma metodologia de ensino dentro dessa linguagem. Nesta 

perspectiva, o currículo deve ser pensado numa conjuntura de visão e espaço 

garantindo acesso a todos os conteúdos escolares (QUADROS, 2012). 

  Na educação bilíngue o currículo engloba conteúdos, concepções das áreas 

de conhecimento, metodologia, tempo escolar, avaliações. Caminhando para a 

construção do PPP, é importante a participação de todos os componentes da escola 

visando à democracia para dar identidade social à escola no momento de elaborar 

um currículo que corresponda aos anseios da comunidade escolar. Consideramos, 

aqui, que a identidade em relação aos sujeitos está em constante processo e 

baseada nas reformulações dos conceitos, sendo alterada e transformada pelos 

próprios sujeitos, que também estão sempre em modificação.  

  À medida que opiniões e reflexões vão surgindo na elaboração do projeto 

pedagógico das escolas e possibilitam a reconstrução das práticas curriculares, os 

sujeitos também sofrem modificação, de diferentes formas no parâmetro curricular. É 

na sala de aula que se concretiza esse currículo tão bem planejado e deve 

acontecer o processo ensino/aprendizagem, não apenas por transferência de 

conteúdos, influenciando nas diversas relações e interações com todos os 

personagens ocupante desse espaço. 

  Enfatizando as peculiaridades de cada instituição escolar quanto ao 

direcionamento que seu currículo produz e práticas construídas e transformadas por 

ações também peculiares a ele, Moreira (1997, p. 11) considera que:  

 
O currículo constitui significativo instrumento utilizado por diferentes 
sociedades tanto para desenvolver os processos de conservação, 
transformação e renovação dos conhecimentos historicamente acumulados 
como para socializar as crianças e os jovens segundo valores tidos como 
desejáveis.  

 
É a partir do reconhecimento das peculiaridades linguísticas que a escola 

bilíngue para surdos precisa pensar nas adaptações curriculares da língua 

portuguesa para a língua de sinais, por meio da organização do seu método e da 

sua prática de ensino, possibilitando que a língua de sinais seja usada em sua 

totalidade por todos os envolvidos na educação de uma escola bilíngue. 

A proposta dessa educação entende a linguagem de sinais como 

materna para o sujeito surdo, que devido a suas características especificas, prioriza 

a visão, como mecanismo compensatório para suprir sua falha na audição. 
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Diante do que vem sendo contextualizado, o currículo é definido pela cultura 

em que foi produzido e, por isso, não contém apenas os conteúdos das disciplinas, 

sendo constituído também pelas concepções de vida e respeito sociais dessa 

cultura. 

  A proposta de discussão educação de surdos requer esforços coletivos, 

estabelecendo-se diálogos e negociações entre as diferentes frentes que pensam a 

educação de surdos: comunidades surdas, lideranças políticas, educadores, 

educandos surdos, pesquisadores. Para tanto, há que se superar a invisibilidade e o 

silenciamento que a minoria surda assumiu ao longo da nossa história; e, para isso, 

é necessário desenvolver pesquisas e encampar lutas para garantir os direitos dos 

sujeitos surdos. 

 

4.3 A educação bilíngue e o currículo para surdos 

 

  Sobre a educação na escola bilíngue convém trazer alguns apontamentos, 

entre eles, o conceito na legislação do que vem a ser uma escola com proposta de 

educação bilíngue: 

 

São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que 
a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de 
instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo 
(BRASIL, 2005, Artigo 22, §1º). 

 

  A história do uso da Língua de Sinais é marcada por avanços e recuos como 

a própria educação para pessoas com deficiência. Sempre houve um embate entre 

oralismo e o uso da Língua de sinais. Mas este debate ficou mais acirrado a partir do 

Congresso Internacional de Professores de Surdos em Milão (1880) onde se discutiu 

a importância das três filosofias utilizadas: língua de sinais, oralismo e comunicação 

total e bilinguismo. Na ocasião, educadores ouvintes decidiram que a língua de 

sinais seria proibida e professores surdos, afastados da docência; as línguas de 

sinais, já banidas da maioria das instituições de ensino para surdos, colocadas na 

marginalidade. Isso significaria um retrocesso na educação do surdo, pois antes 

desse evento a língua de sinais era usada livremente: 

 

[...] a história em defesa das nossas escolas específicas vem de tempos 
longínquos. A língua de sinais e a cultura surda, em sua imensidão, 
compartilhada entre os pares surdos, travou-se em períodos de proibições 
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do uso da nossa língua, por imposições ouvintistas, sempre entremeadas 
de muitas lutas pela sobrevivência da nossa língua de sinais e pela 
qualidade da nossa educação (CAMPELLO, REZENDE, 2014, p. 219). 

 

Entretanto, outra autora vai dividir a história do uso de sua língua em três 

momentos ou fases: o oralismo, o bimodalismo e o bilinguismo (QUADROS, 1997). 

Segundo ela, o oralismo é “uma imposição social de uma maioria linguística (os 

falantes de línguas orais) sobre uma minoria linguística sem expressão diante da 

comunidade ouvinte (os surdos)” (QUADROS, 1997, p. 26). O bimodalismo seria o 

português sinalizado, que segundo a autora não deve ser chamado ou confundido 

com língua de sinais, pois que é impraticável preservar as estruturas linguísticas de 

ambas simultaneamente. A este respeito, Quadros (1997, p. 26) considera que:  

 

[...] as duas primeiras fases constituem grande parte da história da 
educação dos surdos no Brasil. Ainda hoje estão sendo desenvolvidos o 
oralismo e o bimodalismo nas escolas brasileiras; porém, há algo que está 
aflorando nas comunidades de surdos e isto tem afetado os educadores de 
surdos. [...] as comunidades surdas estão percebendo que foram muito 
prejudicadas com as propostas de ensino desenvolvidas até então e estão 
percebendo o valor da sua língua, isto é, a LIBRAS.   

 

Ainda sobre os estudos de Quadros (1997), a educação de surdos no Brasil 

caminha para uma terceira fase ou momento, que está ainda em transição: as 

pesquisas apontam para o bilinguismo ou proposta educacional bilíngue. 

Mas é importante salientar que o Decreto nº 5.626/05 compreende educação 

bilíngue para surdos como uma questão social que envolve a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) e a Língua Portuguesa, relacionando aspectos culturais de cada uma, 

reduzindo a educação bilíngue na dimensão política apenas ao uso de duas línguas 

no interior da escola sem proporcionar a relevância de cada uma para os sujeitos 

que delas fazem uso, predominando o português nos processos educacionais. Tal 

concepção pode restringir uma transformação para a educação de surdos ao 

discurso, limitando a inclusão à escola, inviabilizando a ampliação desse conceito a 

toda sociedade, como defende o Decreto. As divergências entre conceitos de 

educação bilíngue e de inclusão nos dois documentos têm aumentado as tensões, 

impossibilitando o diálogo entre as propostas da Política de Educação Especial e do 

Decreto nº 5.626/05 (LODI, 2013). 

O movimento dos surdos em prol da escola bilíngue defende a educação 

bilíngue ou bilinguismo - cuja proposta destaca a liberdade dos alunos surdos de se 
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expressarem por meio da Libras como primeira língua e em Português como 

segunda língua, e de participar de uma educação que ofereça desafios, exercitando 

sua capacidade de percepção e cognição, suas habilidades para agir e interagir em 

uma sociedade que é de todos. A proposta bilíngue vai lutar pelo seguinte direito: se 

a língua de sinais é natural desse sujeito, adquirida espontaneamente pela pessoa 

surda quando está “em contato com pessoas que usam essa língua e se a língua 

oral é adquirida de forma sistematizada, então as pessoas surdas têm direito de ser 

ensinadas na língua de sinais” (QUADROS, 1997, p. 27).   

Para sua defesa, este movimento se baseia num decreto já apresentado 

anteriormente (Decreto nº 5.626/05 - que regulamenta a Lei 10.436 que dispõe sobre 

a Língua Brasileira de Sinais – Libras). Segundo Campelo e Resende (2014, p. 87). 

 

[...] os estudantes surdos aprendem mais e melhor em escolas bilíngues 
(escolas especiais que ensinam em Libras e Português) do que em escolas 
monolíngues (escolas comuns que ensinam em Português apenas). [...] 
competências como decodificação de palavras e reconhecimento de 
palavras, compreensão de leitura de textos, vocabulário em Libras, dentre 
outras, foram significativamente superiores em escolas bilíngues do que em 
escolas comuns. 

 

Vygotsky (1997) que critica veementemente a escola especializada, pois, 

segundo ele, quando o aluno permanece neste tipo de instituição, o ensino é focado 

no limite intelectual e/ou sensorial, que restringe as oportunidades deste aluno se 

desenvolver. Nesse sentido, a escola bilíngue vem de encontro, isto é, na contramão 

à escola especializada, oferecendo uma proposta pedagógica realmente 

significativa, pois esta última segrega o educando segundo suas especificidades. 

Para Vygotsky (1997), o indivíduo com deficiência deve estudar junto com 

outros sem deficiência, pois, segundo este autor, “as mediações que ocorrem no 

grupo favorecem o desenvolvimento de suas funções psicológicas superiores 

exatamente pela existência da diferença no nível intelectual das crianças que 

compõem o grupo”, pois que este primeiro é estimulado a acompanhar os demais a 

partir da interação do grupo. Ainda de acordo com Vygotsky (1997), o educador 

deve auxiliar no processo de ensino aprendizagem sendo facilitador desta mediação.  

A escola bilíngue só vai atender ao aluno surdo à medida que proporcionar 

uma abordagem pedagógica voltada para sua especificidade. Neste ambiente, 

devem-se oferecer os mesmos conteúdo da escola regular, mas com o diferencial de 

também propor uma educação bilíngue ou em Libras como primeira língua ou L1 e 
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Português como segunda língua ou L2, na escrita. Entretanto, tais escolas, para 

oferecer uma proposta bilíngue verdadeira, devem possuir educadores e 

profissionais comprometidos com ela. 

 

Deve haver um ambiente próprio dentro da escola para desenvolver a 
linguagem e o pensamento da criança surda; assim, tornar-se-á possível o 
ensino de uma segunda língua, caso contrário, a criança surda não terá 
chances de apresentar um domínio razoável da língua portuguesa 
(QUADROS, 1997, p. 30). 

 

O bilinguismo é uma proposta de ensino que tem por objetivo oferecer o 

conhecimento de duas línguas. A prioridade na proposta do bilinguismo é a 

comunicação dos brasileiros surdos pelo ensino sistematizado da Língua 

Portuguesa junto à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), sendo esta a primeira 

língua e aquela a segunda língua, escrita, como já visto.  A educação bilíngue deve 

proporcionar o reconhecimento da identidade dos surdos como princípio 

fundamental, ressignificando o ensino através de uma pedagogia que possa criar 

situações educativas adequadas ao desenvolvimento bilíngue dos surdos. Segundo 

Skliar (1997, p. 12), a pedagogia bilíngue dos surdos: 

 

[...] gerar uma mudança de status e de valores no conhecimento e no uso 
das línguas implicadas na educação, promover o uso da primeira 
linguagem, a linguagem de sinais, em todos os níveis escolares, definir e 
dar significado ao papel da segunda linguagem na educação dos surdos, 
difundir a linguagem de sinais, a comunidade e a cultura dos surdos para 
além das fronteiras da escola, estabelecer os conteúdos e os temas 
culturais que especifiquem o acesso à informação por parte dos surdos, 
gerar um processo de plena participação dos surdos como cidadãos, 
desenvolver ações para o acesso e a compreensão dos surdos à 
profissionalização e ao mundo — e não ao mercado — do trabalho. 

 

  O objetivo de um ensino bilíngue é, acima de tudo, garantir ao surdo que ele 

se aproprie da linguagem que lhe é própria e que a escola deve oferecer esta 

oportunidade, pois a aprendizagem dos conteúdos significativos se torna o foco 

desta proposta. 

  A década de 1990 é considerada marcante para o fortalecimento dos 

movimentos de mobilização e luta pelos direitos da pessoa surda em nosso país. Foi 

quando escolas e associações da região sul buscaram, com passeatas e atos 

públicos, o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como primeira 

língua para o surdo, culminando na conquista da sua oficialização em 2002 em todo 

o país. Será neste contexto que a FENEIS – Federação Nacional de Educação e 
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Integração dos Surdos - que tinha como sede a cidade do Rio de Janeiro, dá início a 

descentralização, criando um escritório regional em Porto Alegre/RS. Assim, 

lideranças surdas intensificaram as mobilizações dando notoriedade ao movimento 

surdo em diversos debates sobre os direitos humanos (THOMAS; KLEIN, 2012). 

Simultaneamente, um grupo de educadores surdos entrou no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(PPGEDU/UFRGS) tendo entre eles a primeira surda a participar de um programa 

de Mestrado em nosso país.  

Este grupo criou o Núcleo de Pesquisa em Políticas Educacionais para 

Surdos (NUPPES), visando fomentar estudos e pesquisas na área da Educação de 

Surdos, caracterizado pela articulação entre movimentos surdos, pesquisadores e 

universidade. O objetivo de trabalho destes estudos e pesquisas é realizar cursos de 

formação de professores e intérpretes, bem como fóruns de debates permanentes 

sobre políticas públicas, que resulta no relevante evento “V Congresso Latino-

Americano de Educação Bilíngue para Surdos”, em 1999, que contou com a 

presença de surdos de todo o país, da América Latina e América do Norte, onde a 

participação dos ouvintes era de intérpretes apenas, para garantir o protagonismo e 

marco político do evento.  

Os temas das discussões geraram um documento denominado “A educação 

que nós, surdos, queremos2”, referência aos debates sobre os rumos da educação 

para surdos em nosso país. O documento foi revisto e atualizado em 2005, para 

referendar a Política de Educação dos Surdos. Neste documento, alguns itens 

devem ser trazidos para dar visibilidade à criação da escola para surdos: 

 

25. Elaborar uma política de educação de surdos com escolas específicas 
para surdos.  
26. Considerar que a escola de surdos é necessária e deve oferecer 
educação voltada para princípios culturais e humanísticos, promovendo o 
desenvolvimento de indivíduos cidadãos e sendo um centro de encontro 
com o semelhante para produção inicial da identidade surda.  
27. Enfatizar a urgência da criação de creches e escolas de ensino 
fundamental e ensino médio para a população de surdos da capital e 
interior. Devem ser criadas mais escolas de surdos nos municípios e na 
capital, se possível centralizando estas escolas nos municípios polo.  
28. Articular as várias escolas de surdos, criando espaço de discussão a fim 
de qualificar a educação de surdos.  

 
2 

Documento elaborado pela comunidade surda a partir do encontro de surdos na bahia, realizado na reitoria da 
UFBA-Universidade Federal da Bahia em 02 de novembro de 2006. 
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35. Se não houver escolas de surdos no local ou em municípios polo ou 
municípios vizinhos e for necessário programa de surdos à distância com 
classes especiais para surdos, a comunidade surda recomenda que:  
36. Nas classes especiais, que os surdos não sejam tratados como 
deficientes, mas como pessoas com cultura, língua e comunidade diferente.  
37. Seja incentivado, mostrado e estimulado o uso da língua de sinais pelo 
surdo, indo ao encontro de seu direito de ser e de usar a comunicação 
visual para estruturar uma língua de sinais coerente.  
38. A aquisição da identidade surda seja considerada de máxima 
importância, tendo em vista que a presença de professor surdo e o contato 
com a comunidade surda possibilitam ao surdo adquirir sua identidade. 
(FENEIS, 2009, p.3) 

 

  Então, a ausência de intérpretes de LIBRAS e, consequentemente, a 

dificuldade na comunicação nos ambientes escolares vai mobilizar as demandas das 

quais falam o Documento de 1999, nas questões de políticas e práticas 

educacionais para surdos: 

.  

A ESCOLA DE SURDOS  
34. Considerar que as escolas de surdos devem ter intérpretes em todos os 
eventos e para os momentos de diálogo com a família de pais surdos e 
entre familiares ouvintes e filhos surdos.  
(FENEIS, 2009, p. 4) 

 

Entretanto, ainda há muito que se conquistar para que a educação do surdo 

atenda às necessidades e especificidades deste sujeito; políticas e práticas 

pedagógicas ainda precisam ser construídas sob a perspectiva desta comunidade, 

mas a escola bilíngue é um avanço inegável nesta direção. Sobre a escola bilíngue, 

em seu favor, podemos dizer, partindo de vários estudos, que é um ambiente 

favorável à educação do surdo.  

Estudos linguísticos vão colaborar para tal abordagem nas escolas bilíngues. 

O objetivo desta proposta é o acesso linguístico de alunos surdos, tanto ao 

Português escrito quanto à Língua Brasileira de Sinais. Assim, entende-se a Língua 

de Sinais como primeira língua e o Português, como a segunda língua dos sujeitos 

surdos. Esta abordagem teve como consequência mudanças nas estruturas 

educacionais e, a partir disso, a surdez começou a ser representada sob um olhar 

cultural, quando se criou, fortalecida pelo discurso, uma cultura surda. A este 

respeito Casarin (2012, p. 29). 

 

Devemos priorizar a cultura surda enquanto base do currículo de uma 
escola de surdos. Nesse sentido, os surdos têm destacado a necessidade 
de lhes serem propostas discussões, exposições e apresentações de 
diversos aspectos do conhecimento, enfatizando o despertar pelo legado 
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cultural dos artistas surdos, incentivando, assim, os educandos surdos a 
uma criação artística própria. 

 

Os profissionais que atuam neste ambiente precisam estar atentos à cultura 

dos seus alunos surdos, pois que a escola bilíngue exige um currículo que atenda a 

eles, priorizando-o, acima de tudo, como sujeito que pode discutir suas 

necessidades em relação aos conhecimentos que está escola pode e deve lhe 

proporcionar: 

 

Deve-se atentar, também, para as culturas nas quais a criança está 
inserida. A comunidade surda apresenta uma cultura própria que deve ser 
respeitada e cultivada. Ao mesmo tempo, a comunidade ouvinte tem sua 
cultura. Por isso, uma proposta puramente bilíngue não é viável. Uma 
proposta educacional, além de ser bilíngue, deve ser bicultural para permitir 
o acesso rápido e natural da criança surda à comunidade ouvinte e para 
fazer com que ela se reconheça como parte de uma comunidade surda 
(QUADROS, 1997, p. 28). 

 

  Nessa perspectiva a autora propõe uma proposta bicultural, ou seja, aquela 

que possibilite ao aluno acesso às duas culturas: a surda e a ouvinte. Podemos 

concluir que “o objetivo de uma educação bilíngue/bicultural é permitir aos indivíduos 

surdos um acesso completo a uma língua natural (a de sinais) que propicie uma 

aquisição normal da linguagem nesta primeira língua” (KOSLOWSKI, p. 51). 

  Outro estudo vai colaborar com esse tema, ampliando a compreensão do uso 

das duas linguagens: 

 

As políticas de educação bilíngue e bicultural para surdos — ou deveriam 
ser chamadas de políticas de educação multilíngue e multicultural? — 
deveriam lançar uma luz sobre esses fatos e não, simplesmente, definir o 
uso das duas linguagens e das duas modalidades dentro da educação dos 
surdos. Essa aceitação das linguagens não implica necessariamente uma 
reconversão do problema. O fato é que, ainda que existam as duas 
linguagens, cada uma delas continuará correspondendo a dois grupos de 
pessoas diferentes e a duas ou mais imagens do mundo. Assim, o sistema 
educacional para os surdos continuará, comunicativa e linguisticamente, 
sempre em paralelo (SKLIAR, 1997, p. 50). 

 

  A reflexão é que coexistem no ambiente da escola bilíngue duas linguagens, 

mas por serem distintas, caminham em paralelo. A crítica situa-se no fato de que 

existe apenas a preocupação sobre a definição, como se isso somente fosse 

suficiente para que toda a complexidade dessa interação pudesse conter, e também 

não reflete sobre o modo como estas modalidades de comunicação interagem 
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dentro da educação ou sobre a cultura produzida pelos atores envolvidos neste 

processo. 

As pessoas surdas possuem cultura própria, a cultura surda, representada 

pelo seu mundo visual. Entretanto, a sociedade de uma maneira em geral não a 

reconhece e por isso não diz nada a respeito dela. Para ser representação social 

precisamos nos submeter à cultura do colonizador, neste caso à cultura dos 

ouvintes, na sua maneira de ser.  Segundo esta sociedade, de predominância 

ouvinte e assim colonizadora, este mundo existia muito antes de perceber a 

existência de pessoas surdas, e por isso o surdo deve se adaptar neste mundo e 

aprender com ele, e isso ele faz fingindo ser ouvinte (STROBEL, 2009).  

Assim, o surdo vai sofrer o que a sociedade categorizou como estigma: “a 

sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas [...] e os atributos 

considerados comuns e naturais para os membros dessas categorias” (GOFFMAN, 

1988, p. 11). O termo estigma seria, então, uma referência depreciativa dos atributos 

considerados indesejáveis ou fora da normativa ou padrão, dentro das categorias. 

Algumas reações são suscetíveis de pessoas estigmatizadas, como predisposição à 

vitimização ou o contrário, uma supervalorização ou esforço para superar sua 

condição.  

Existe também o hábito de rotular a comunidade surda como uma minoria 

linguística, visto que a Língua de sinais é usada por um grupo restrito de pessoas 

que, por conta disso “vive uma situação de desvantagem social, de desigualdade, e 

que participam apenas limitadamente da vida da sociedade majoritária” (SKLIAR, 

1997, p. 49). Esta reflexão nos indica que toda a sociedade precisa observar que 

produz estes discursos negativos sobre a surdez, que podem afetar como esse 

sujeito é visto, restringindo sua participação, como indivíduo à parte dessa 

sociedade. Quando há esse entendimento, a busca pelo reconhecimento de que a 

surdez é apenas uma diferença se torna evidente e “compreender a surdez como 

diferença significa reconhecer politicamente essa diferença” (CROMACK, 2004, p. 

45).  

Neste contexto, não é mais possível que se compreenda o conceito de cultura 

surda sem que seja por intermédio de uma leitura multicultural, ou seja, 

compreendendo cada cultura envolvida com sua própria construção sócio-histórica 

(SKLIAR, 1997). Quando propostas realmente voltadas para um protagonismo do 

sujeito surdo são levadas por ele e para ele, há o empoderamento de sua identidade 
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surda, quando ele toma para si sua performance individual e coletiva dentro da 

sociedade. Há pessoas que têm o estigma podem fornecer um modelo de 

normalização que mostra até que ponto podem chegar quando são tratadas como 

iguais. Assim, uma nova abordagem da historicidade cultural da comunidade surda 

vem trazer novo contexto de valorização dessa cultura: 

 

A História Cultural reflete os movimentos mundiais de surdos procurando 
não ter uma tendência em priorizar apenas os fatos vivenciados pelos 
educadores ouvintes, tornando-se uma história das instituições escolares e 
das metodologias ouvintistas de ensino e sim procurar levar através de 
relatos, depoimentos, fatos vivenciados e observações de povo surdo, 
misturando-se em um emaranhado de acontecimentos e ações, levadas a 
cabo por associações, federações, escolas e movimentos de surdos que 
são desconhecidas pela grande maioria das pessoas (STROBEL, 2009, p. 
31). 

 

É a partir dos anos 1980 que se pode perceber a necessidade do 

reconhecimento do real valor da cultura surda para o desenvolvimento dos surdos. 

Para pessoas surdas, por vivenciarem as dissonâncias linguístico-comunicativas 

entre o seu mundo surdo e o dos ouvintes, seu desenvolvimento cultural poderá ser 

dificultado. Por isso, é extremamente importante que se reflita sobre a construção de 

mecanismos para sua realização:  

 

[...] o surdo se constitui dentro de um espaço social onde se vê como parte 
diferente do mesmo. Esse espaço social, que vamos chamar de cultura 
ouvinte, criou, historicamente, um estereótipo de incapacidade, de 
deficiência, para o surdo. O estereótipo sobre o surdo jamais acolhe o ser 
surdo, faz com que as pessoas se oponham, às vezes disfarçadamente, 
evite a construção da identidade surda, cuja representação é o estereótipo 
da sua composição distorcida e inadequada (CROMACK, 2004, p. 69). 

 

O surdo faz parte de uma sociedade majoritariamente ouvinte, na qual se 

enxerga como diferente dessa sociedade. O termo “ouvinte” vai fazer referência a 

todos que não compartilham as experiências dos surdos. E que muitas vezes os 

chamados ouvintes não sabem que assim são denominados, pois é um termo 

utilizado pela comunidade surda que os identifica como não surdos (SKLIAR; 

QUADROS, 2000). Os ouvintes possuem sua cultura própria e excluem o diferente, 

no caso o surdo, estereotipando-o como deficiente ou incapaz por conta da surdez e 

esse estereótipo não aceita o surdo, fazendo com que as pessoas se esquivem, 

mesmo veladamente, em auxiliar na construção da identidade do surdo.  
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No mundo ouvinte, a surdez é vista como categoria estereotipada eivada de 

preconceitos, quando a diferença se sobrepõe à semelhança de serem todos seres 

humanos. Entende-se como identidade e cultura surda aquela que “envolve o 

incentivo e preservação da identidade surda através do reconhecimento e da 

valorização da comunidade surda e produção cultural específica” (QUADROS, 2000, 

p. 54). 

É neste sentido que surge um novo conceito que está aliado à língua distinta 

para surdos, surgindo também uma nova cultura, ou seja, atrelado ao bilinguismo 

vem o biculturalismo, “que é o processo de construção da identidade cultural surda, 

uma vez que o surdo tem contato com dois grupos culturais distintos, o ouvinte e o 

surdo” (CROMACK, 2004, p. 71). Partindo deste pressuposto, pode-se afirmar que a 

identidade surda se constitui por meio da difusão da cultura surda e esta por sua vez 

se dá por meio da Libras e daqueles que dela fazem uso: 

 

Entra em questão um novo fator, pois, junto com uma língua distinta para os 
surdos, surge também uma nova cultura, ou seja, junto ao bilinguismo, veio 
o biculturalismo, revelando um processo antes ignorado, que é o processo 
de construção da identidade cultural surda, uma vez que o surdo tem 
contato com dois grupos culturais distintos, o ouvinte e o surdo. Assim 
sendo, estreia uma nova tendência, a de vincular o processo educacional às 
experiências culturais dos surdos, para que seu desenvolvimento alcance 
maior êxito. Como consequência, a discussão sobre as formas de atenção 
às pessoas e aos grupos surdos tem sido deslocada do campo da educação 
especial para o campo antropológico, pois a educação deveria dar acesso 
aos bens culturais de acordo com as características singulares decorrentes 
da surdez (CROMACK, 2004, p. 71). 

 

A questão das culturas e discorre sobre “o multiculturalismo que está 

relacionado ao reconhecimento das culturas, bem como de semelhanças e 

diferenças comuns existentes entre a forma de ser, agir e pensar” (QUADROS, 

2000, p. 54) de pessoas surdas e ouvintes da sociedade brasileira. A partir do 

reconhecimento da diferença, emerge a necessidade de se discutir o processo não 

só de inclusão, mas de integração, quando se deve discutir também as maneiras 

como se dá esse processo, bem como o respeito ao sujeito surdo durante esse 

processo (CROMACK, 2004). 

 

O respeito linguístico e cultural deve estar assentado em ações que 
envolvam muito mais do que estabelecer apenas uma forma de 
comunicação entre surdos e ouvintes, reconhecendo a necessidade da 
língua de sinais, neste processo. A mudança na língua em que são 
transmitidos os conteúdos ou a adoção de critérios de avaliação mais justos 
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em relação as suas diferenças linguísticas, podem apenas orientar uma 
nova abordagem curricular, mas são insuficientes para a compreensão do 
sujeito surdo em sua totalidade sócio– histórico–cultural (FERNANDES; 
MOREIRA, 2009, p. 234). 

 

Compreendemos, a partir desta reflexão, toda a complexidade que possui o 

sujeito surdo cuja cultura foi e é construída social e historicamente, devendo-se 

reconhecer e respeitar suas características, trabalhando para que se estabeleça 

uma verdadeira comunicação por meio da Libras, valorizando-a e reconhecendo-a 

como forma de se apropriar de saberes culturais, quando se  organizam currículos e 

conteúdos que de fato permitam avaliações plausíveis em relação às diferenças 

linguísticas deste sujeito, para que ele possa de fato alcançar e superar os desafios 

propostos pela educação. 
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5 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa em educação é, sem dúvida, um importante mecanismo que vem 

contribuindo consideravelmente com a sociedade, permitindo novos conhecimentos 

em busca de melhoria nas práticas educativas e promovendo um olhar mais crítico 

que impulsiona a busca por soluções inerentes ao contexto educacional no Brasil. 

  Esta seção descreve quais os procedimentos metodológicos utilizados para o 

desenvolvimento desta pesquisa, considerando que, para sua realização, são 

necessários requisitos próprios à pesquisa, tais como: abordagem, tipo de pesquisa, 

sujeitos participantes, instrumentos e técnicas. Todos esses elementos são 

utilizados em fases específicas, que compreende desde a coleta de dados em 

campo até o método de análise que será utilizado para elaboração do texto 

conclusivo do resultado da pesquisa. 

Trataremos aqui de uma pesquisa do tipo estudo de caso com abordagem 

qualitativa, com análise documental e estudo empírico, utilizando a observação 

direta, bem como a aplicação de questionário para coleta de dados. 

    

5.1 Enfoque metodológico 

 

A referida pesquisa foi realizada no município de Porto Velho, no Estado de 

Rondônia, localizado na região Norte do Brasil. De acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Estado de Rondônia possui uma 

população estimada de 1.562.409 habitantes. Destes, 428.527 são o total 

populacional do município supracitado, em 2010. 

A escola locus da pesquisa foi instituída a partir da proposta da necessidade 

da comunidade surda portovelhense, através da luta da Associação de Surdos de 

Porto Velho (ASPVH) e Associação de Professores, Parentes, Amigos e Interprete 

de Surdos de Rondônia (APPIS), criada na gestão do prefeito Dr. Mauro Nazif, 

embasados no Plano Nacional de Educação que assegura as escolas Bilíngues 

Libras/Português. 
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A Instituição de Ensino para desenvolver esse estudo foi a Escola Municipal 

Bilíngue Porto Velho, para alunos surdos, localizada na rua Litorânea, nº 9845, 

bairro Flodoaldo Pontes Pinto, zona Norte e urbana do município de Porto Velho. 

A coleta de dados foi realizada no período de outubro a dezembro de 2016, 

no período da tarde, conforme a disponibilidade de cada sujeito da pesquisa. 

 

5.2 Procedimentos da Pesquisa 

 

  Para alcançar os resultados almejados em nossa análise, desenvolvemos 

nossa pesquisa de campo na Escola Municipal Bilíngue Porto Velho. Para tanto, 

utilizou alguns recursos como a elaboração e utilização de questionários, 

observação e análise documental, referente à escola e aos sujeitos nela presentes. 

Ao longo do processo, contamos com a colaboração de todas as partes envolvidas, 

que se colocaram sempre à disposição para auxiliar no que fosse necessário para o 

sucesso desta pesquisa. 

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal Bilíngue Porto Velho, para 

alunos surdos, administrada pela equipe pedagógica formada por: diretora, vice-

diretora, uma secretária, Coordenadora pedagógica. 

  A escola locus da pesquisa foi instituída a partir da proposta da necessidade 

da comunidade surda portovelhense, através da luta da Associação de Surdos de 

Porto Velho (ASPVH) e Associação de Professores, Parentes, Amigos e Interprete 

de Surdos de Rondônia (APPIS), criada na gestão do prefeito Dr. Mauro Nazif 

(2013-2016), embasados no Plano Nacional de Educação que assegura as escolas 

Bilíngues Libras/Português. 

Figura 8 -  Localização geográfica de Porto Velho 

 

Fonte: http://www.ufrgs.br/tri/sead/polos/imagens/polo-porto-velho-ro-mapa/ 
view 
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O grupo de participantes dessa pesquisa contou com o número de 06 (seis) 

sujeitos, sendo eles, professores da sala de aula, professor da sala de recurso e 

coordenador pedagógico. Cada sujeito da pesquisa recebeu um questionário com 

questões abertas, os quais foram respondidos individualmente. Após o término da 

aplicação do instrumento da pesquisa foram recolhidos os questionários de todos os 

participantes para dar início aos estudos e análise dos dados. 

  De acordo com o PPP da Escola a equipe pedagógica de uma escola bilíngue 

requer profissionais em educação capacitados com as seguintes características: 

a) Professor sala de aula - apto a reconhecer as necessidades desse perfil 

de aluno, buscando sempre novas estratégias e métodos de ensino que 

sejam adequados à forma de aprendizagem do aluno surdo, criando 

condições para que o espaço escolar promova transformações e avanços 

a fim de dar continuidade aos objetivos da escola. 

b) Professor da Sala de Recurso Multifuncional (SRM) - de acordo com as 

instruções para o atendimento especializado, o professor da SRM deverá 

ter curso de graduação, pós-graduação e/ou formação continuada que o 

habilite para atuar na área de educação especial, atendendo às 

necessidades educativas especiais dos alunos. 

c) Coordenador da escola bilíngue - deve compreender e acompanhar o 

trabalho pedagógico, bem como estimular os professores a identificar as 

necessidades dos alunos, mantendo-se atualizado e buscando diferentes 

fontes de informação. 

  Para coleta de dados da pesquisa, usamos como como instrumento a 

aplicação de questionários. Desta forma, foi possível fazer um levantamento das 

percepções e das práticas desenvolvidas e vivenciadas na escola pelos professores 

e gestores, com questões específicas de acordo com suas respectivas atribuições 

organizacionais dentro do ambiente escolar, buscando os processos de educação 

de surdos na escola bilíngue, com questões abertas que permitem liberdade 

ilimitada de respostas ao informante. 

  Consideramos que, quanto mais estruturado estiver o questionário, melhor 

será para analisá-lo. Para isso, levamos em consideração que a aplicação de 

questionários revela-se como um instrumento de coleta dos mais variados 

conhecimentos e saberes.  
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  Segundo Ludke e André (2013) uma das vantagens da utilização da aplicação 

de questionário possibilidade de um contato pessoal do pesquisador com o objeto de 

investigação permitindo acompanhar as experiências diárias do sujeito e aprender o 

significado que atribuem à realidade e a suas ações. 

  Seguindo esses conceitos, a observação foi realizada seguindo duas 

dimensões: como processo mental e como técnica organizada. Na primeira foi 

focalizada para compreender os acontecimentos e comportamentos e atributos 

pessoais e a relação entre os sujeitos da Escola Bilíngue Porto Velho. No segundo 

momento ficou estabelecido em selecionar o que estava sendo importante e 

significativo, a partir das interações caracterizadas para o momento da observação, 

com a utilização de roteiro com questões a serem anotadas. 

  A observação direta da escola ocorreu na visita de campo gerando uma rica 

oportunidade para observar diretamente sobre comportamentos e condições 

ambientais relevantes. Incluindo observações de reunião, dos locais de trabalho, 

locais de encontro, fotografias do local de estudo e outras atividades semelhantes.  

 

5.3 Análise dos Dados 

 

  Em relação a análise de documento foi realizada mediante verificação de 

documentos oficiais da escola, como o Projeto Político e Pedagógico (PPP) e da 

Secretária Municipal de Educação (SEMED), como, por exemplo, o decreto de 

institucionalização da Escola Bilíngue Porto Velho. Por meio da análise desses 

documentos, tornou-se possível obter informações do processo histórico de criação 

e organização da escola, recursos utilizados para o atendimento do aluno surdo 

caracterizando as condições de ensino ofertadas a esse público. 

A Análise documental consiste na identificação, em documentos, de 

informações que sirvam de subsídio para responder a questões da pesquisa. 

Segundo Ludke e André (2013), analisar os dados qualitativos da pesquisa significa 

trabalhar em cima de todo o material acumulado durante a pesquisa. As autoras 

elucidam que: 

 
A tarefa de análise implica num primeiro momento, a organização de todo o 
material, dividindo-o em partes, relacionando essas partes e procurando 
identificar neles tendências e padrões relevantes. Num segundo momento 
essas tendências e padrões são reavaliados, buscando-se relações e 
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inferências num nível de abstração mais elevado. (Ludke e André, 2013, p. 
45) 

  

Ao realizar essa tarefa considerada pelas autoras, entendemos que a análise 

está presente em vários momentos da investigação impulsionando o pesquisador a 

abstrair da forma mais completa possível conhecimento que ultrapasse as 

informações contidas nos dados, estabelecendo conexões e relações que 

possibilitem novas explicações e interpretações. 

  Os materiais coletados na pesquisa de campo foram separados em pastas: 

Pasta 1 (documentos referentes à organização da Escola, PPP, decretos e 

legislações); Pasta 2 (Anotações coletadas no momento da observação); Pasta 3 

(questionários aplicados). Essa organização possibilitou um melhor manuseio das 

informações coletadas, destacando os pontos importantes para a elaboração das 

categorias. 

A realização do tratamento dos resultados, inferência e interpretação, que 

consistem na captação dos conteúdos manifestados e latentes contidos em todo o 

material coletado (documentos, observação e questionário). De acordo com Bardin 

(2009) o método de análise de conteúdo compreende as seguintes fases: 

a) Leitura geral do material coletado (documentos e questionários); 

b) Codificação para formulação de categorias de análise, utilizando o quadro 

referencial teórico e as indicações trazidas pela leitura geral;  

c) Recorte do material, em unidades de registro (palavras, frases, 

parágrafos) comparáveis e com o mesmo conteúdo semântico;  

d) Estabelecimento de categorias que se diferenciam, tematicamente, nas 

unidades de registro (passagem de dados brutos para dados 

organizados). A formulação dessas categorias segue os princípios da 

exclusão mútua (entre categorias), da homogeneidade (dentro das 

categorias), da pertinência na mensagem transmitida (não distorção), da 

fertilidade (para as inferências) e da objetividade (compreensão e clareza); 

e) Agrupamento das unidades de registro em categorias comuns;  

f) Agrupamento progressivo das categorias (iniciais → intermediárias → 

finais);  

g) Inferência e interpretação, respaldadas no referencial teórico. 

A categorização é uma operação de classificação dos elementos de uma 

mensagem seguindo determinados critérios facilitando a análise das informações, 
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fundamentando-se em uma definição precisa do problema, dos objetivos e dos 

elementos utilizados na análise de conteúdo. A categorização definida para a análise 

do conteúdo desta pesquisa foi a categoria a posteriori, elaborada após a análise do 

material (BARDIN, 2009). 

Após a categorização, passamos para o momento da descrição dos dados. 

Aqui, são expressos os significados captados e percebidos nas mensagens 

analisadas. Tendo em vista que esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa, para 

cada categoria foi produzido um texto síntese expressando o conjunto de 

significados presentes nas diversas unidades de análise incluídas em cada uma 

delas. 

 

5.4 Caracterização da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bilíngue 

Porto Velho 

 

No dia 28 de junho de 2016, foi realizada a observação da estrutura escolar, 

por meio da companhia da Diretora em todos os ambientes escolares. A escola fica 

localizada, geograficamente, em área urbana, na zona norte da cidade de Porto 

Velho, tendo em seu entorno instituições de ensino superior, Shopping, o parque da 

cidade e vários tipos de comércio. A clientela da escola Bilíngue é composta por 

alunos surdos e ouvintes de diferentes classes sociais. 

O espaço físico escolar possui grande importância para seus alunos, uma vez 

que este será cenário diário de estudos, discussões, debates, reflexões, convívios 

sociais e lazer, entendendo que: 

 

Para qualquer ser vivo, o espaço é vital, não apenas para a sobrevivência, 
mas, sobretudo para o seu desenvolvimento. Para o ser humano, o espaço, 
além de ser um elemento potencialmente mensurável, é o lugar de 
reconhecimento de si e dos outros, porque é no espaço que ele se 
movimenta, realiza atividades e estabelece relações sociais. (LIMA 1995, 
p. 187). 
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 O prédio da escola pertence a uma igreja católica e é alugado pela prefeitura. 

Há muros na frente e nos fundos, entretanto uma das laterais é construída 

com cerca de madeira. Nas figuras 9 e 10, pode-se observar estrutura física da 

entrada e do pátio da Escola, bem como a estrutura física de suas divisas 

intercalando com concreto e madeira e com uma ampla área sem nenhum tipo de 

construção. 

De acordo com o Projeto Político e Pedagógico (PPP), a Escola dispõe de 

uma sala para a diretoria e secretaria escolar. A diretoria e secretaria são os 

ambientes administrativos da Escola. Nele o diretor, o coordenador e o supervisor 

    Figura 9 -  Entrada da Escola  
 

    Fonte: Foto de Girlane Brito, 2016. 
 

 Figura 10 – Vista das divisas do território da escola 
 

 Fonte: Foto de Girlane Brito, 2016. 
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trabalham em conjunto se articulando para que a gestão alcance bons resultados. 

Nesta concepção, o trabalho harmônico com uma gestão transparente e 

democrática prezando pela qualidade do fazer pedagógico de sua escola, 

compreendendo que: 

 

A organização escolar é tomada como uma realidade objetiva, neutra, 
técnica, que funciona racionalmente e, por isso, pode ser planejada, 
organizada e controlada, a fim de alcançar maiores índices de eficácia e 
eficiência. (LIBÂNEO, OLIVEIRA & TOSCHI, 2009, p.323). 

 

A função de socialização da escola vai muito mais além do que aquisição 

conhecimento e cultura. O ambiente escolar reflete nos sentidos e na percepção 

sensorial proporcionados dentro da escola, principalmente na sala de aula. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Forneiro (2008) o ambiente escolar é estruturado em quatro 

dimensões bem definidas, mas relacionadas entre si: dimensão física, que se refere 

ao aspecto material do ambiente; a dimensão funcional, relacionada a forma de 

utilização do espaço; dimensão temporal, correlacionado a organização do tempo e 

a dimensão racional que se refere às diferentes relações que são estabelecidas 

dentro da sala de aula. 

  O processo de aprendizagem do aluno precisar estar em equilíbrio com 

ambientação adequada, a disposição da mobília e a localização devem estar em 

harmonia. Beltrame et al. (2009), considera que quanto melhor forem as condições 

de conforto térmico nos ambientes de uma edificação, melhor será o desempenho 

de quem os ocupa e o aproveitamento didático dos alunos em sala de aula. 

       Figura 11 -  Diretoria 
 

      Fonte: Foto de Girlane Brito, 2016. 
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  Neste sentido, espera-se que as construções, os mobiliários e o material 

didático sejam adequados e suficientes para assegurar o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico e favorecer a aprendizagem LIBÂNEO et al. (2008). 

  A Escola tem de 05 (cinco) salas de aula, figuras 12 e 13. A sala de aula é um 

espaço de progressão próprio do saber didático-prático onde o aluno absorve o 

conhecimento necessário e participa das atividades curriculares que serão 

desenvolvidas durante o ano letivo. Os mobiliários e materiais didáticos são simples, 

mas atende o mínimo exigido pelo ministério da educação. 

  Nesta Escola, as sala de aula são identificadas com número do ano da turma, 

com imagens dos alunos que frequentam essa sala de aula e sinal de comprimento 

em LIBRAS. 

 O espaço físico da sala de aula possui elementos que promovem um 

ambiente de aprendizagem que irá condicionar a dinâmica de trabalho e as 

aprendizagens dos alunos. Este espaço deverá estar organizado tendo em vista a 

atividade a ser desenvolvida, pois constitui o elemento que condiciona mais 

claramente a estrutura do espaço (FORNEIRO, 2008). Na escola bilíngue para 

surdo, a sala de aula dever priorizar uma dinâmica de comunicação viso-espacial, 

atendendo as necessidades desse aluno. 

    Figura 12 -  Entrada da Sala de Aula 
 

    Fonte: Foto de Girlane Brito, 2016. 
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O Atendimento Educacional Especializado (AEE), é ofertada na escola por 

meio da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), instituída pela Portaria nº 13 de 24 

de abril de 2007. As SRM compõe o ambiente escolar dotada com diferentes 

equipamentos, mobiliários, materiais didáticos, pedagógicos e de acessibilidade e 

dispõe de um professor qualificado para atender as necessidades especificas de 

seus alunos e auxiliando na complementações ou suplementações curriculares. 

Conforme estabelecido pelo MEC: 

 

As salas de recursos multifuncionais cumprem o propósito de organização 
de espaços, na própria escola comum, dotados de equipamentos, recursos 
de acessibilidade e materiais pedagógicos que auxiliam na promoção da 
escolarização, eliminando barreiras que impedem a plena participação dos 
alunos público alvo da educação especial, com autonomia e independência, 
no ambiente educacional e social. (BRASIL 2010, p. 6). 

 

 Figura 13 -  Interior da Sala de aula 
 

 Fonte: Foto de Girlane Brito, 2016. 
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  A SRM da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Bilíngue Porto 

Velho, ainda estar sendo estruturada, pois a escola não possui CNPJ para participar 

do programa de implantação das SRM. Portanto a, escola improvisou um sala, que 

se aproxima com a estrutura de SRM tipo I, demonstrada nas figuras 14 e 15, para 

que seus alunos não fiquem sem o atendimento especializado. Alguns 

equipamentos de informática da antiga escola estadual que ofertava ensino infantil e 

fundamental de alunos surdos não estão mais sendo utilizados. 

Como podemos observar, o atendimento especializado complementar é 

suplementar à escolarização auxiliando no desenvolvimento pleno de seus alunos 

na classe regular. Entretanto, esse espaço deve seguir os padrões do programa de 

implantação das SEM para que possa garantir a qualidade de atendimento ao AEE. 

Os professores que atuam nas salas de recursos multifuncionais além de 

possuírem formação adequada trabalhar de forma colaborativa com o professor da 

classe regular definindo uma estratégia pedagógica que favoreça o acesso ao aluno 

ao currículo complementando sua escolarização, objetivando a independência e 

autonomia na escola superando suas dificuldades melhorando a autoestima e 

criatividade e o desenvolvimento das habilidades cognitivas. 

 Figura 14 - Entrada Sala de Recurso Multifuncional 
 

 Fonte: Foto de Girlane Brito, 2016. 
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Outro espaço importante no ambiente escolar é a cozinha e o refeitório. O 

refeitório nas escolas funcionam como uma extensão da cozinha de sua casa. 

Alimentação Escolar de Qualidade é um Direito Humano assegurado na Constituição 

Federal (1988) e no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(1992). Além de ser um direito assegurado, os valores relacionados a alimentação 

vão além da qualidade nutricional da alimentação.  

O refeitório deve ser um ambiente acolhedor, agradável e limpo. Ao sentar à 

mesa do refeitório os alunos dispõe de um momento de socialização, troca de 

experiências com seus colegas. 

A cozinha e o refeitório da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bilíngue 

Porto Velho (figuras 16 e 17) tem um espaço amplo e arejado, considerando que a 

escola utiliza um prédio alugado e toda sua estrutura física foi adaptado para ser 

utilizado como escola, a cozinha e o refeitório também é um espaço improvisado. O 

espaço do refeitório também é utilizado para realizar as reuniões com os pais. 

A escola tem o papel importante ao fornecer a refeição de seus alunos, 

devendo está baseada nas recomendações nutricionais, considerando o tempo em 

que elas estão permanecem nesse espaço e também promover ações capazes de 

conscientizar o quanto é importante uma boa alimentação para o rendimento escolar 

afirma.  

Além da orientação nutricional para adquirirem hábitos alimentares saudáveis 

devem aproveitar esse espaço interações culturais, sociais e afetivas, além dos 

 Figura 15 -  Interior da Sala de Recurso Multifuncional 
 

 Fonte: Foto de Girlane Brito, 2016. 
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emocionais e comportamentais ampliando o desenvolvimento integral dos 

estudantes. 

O refeitório também é um ambiente pedagógico. A utilização das paredes 

devem serem usadas para a exposição de murais, com comunicações de caráter 

pedagógico e que estimulem a natureza educativa desse ambiente. 

 

O ambiente, com ou sem o conhecimento do educador, envia mensagens e 
os que aprendem, respondem a elas. A influência do meio através da 
interação possibilitada por seus elementos é contínua e penetrante. As 
crianças e ou usuários dos espaços são verdadeiros protagonistas da sua 
aprendizagem, na vivência ativa com outras pessoas e objetos que 
possibilita descobertas pessoais num espaço onde será realizado um 
trabalho individualmente ou em grupos. (OLIVEIRA, 2000, p. 158) 

 
Este espaço inserido na rotina escolar é uma extensão da sala de aula que 

proporciona ao aluno uma vivencia diária com diversas oportunidades de 

aprendizagem, sendo apresentado como mais um espaço disponível, para a 

construção do conhecimento. 

 Esta escola também dispõe de 01 (um) depósito de material de limpeza, 01 

(uma) sala de coordenação pedagógica/supervisão, 01 (uma) sala para o convívio 

  Figura 16 - Cozinha 
 

 Fonte: Foto de Girlane Brito, 2016. 
 
 

http://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/
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dos professores, 02 (dois) banheiros (um masculino e um feminino), mas não possui 

banheiro reservado para uso dos servidores. Pudemos observar, ainda, que a escola 

está sempre bem limpa, com boa iluminação e salas arejadas. Destacamos ainda 

que, que não há quadra poliesportiva, biblioteca e laboratório de informática 

disponíveis na instituição. 

  Contudo, a qualidade do espaço físico e a organização desses espaços na 

educação infantil é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, 

ampliando suas potencialidades e propondo suas descobertas e habilidades sejam 

elas: motoras, cognitivas, afetiva e socialização. A criança que vive em um ambiente 

construído para ela, desenvolve suas emoções que a farão expressar sua maneira 

de pensar. As aprendizagens que ocorrem dentro do espaço escolar são 

fundamentais na construção da autonomia, auxiliando na construção de seu 

conhecimento.   

 Figura 17-  Refeitório 
 

 Fonte: Foto de Girlane Brito, 2016. 
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6 CURRICULO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E 

FUNDAMENTAL BILÍNGUE PORTO VELHO 

 

6.1  Diretrizes curriculares 

 

As atividades curriculares, desta referida escola concentra-se atender as 

diretrizes educacionais do MEC, bem como os planos o Estadual e o Municipal de 

Educação. Conforme resposta da Direção da escola, os projetos são realizados de 

acordo com a meta 4 do Plano Nacional de Educação (PNE), via estratégia 4.7, que 

prevê a garantia de oferta da Educação Bilíngue em Libras, como primeira língua e 

via modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda Língua, seguindo os 

termos do Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005. 

O Plano Nacional de Educação é um documento com diretriz para todas as 

políticas educacionais do país para a próxima década, é composto por 12 artigos e 

um anexo com 20 metas, e tem como foco a valorização do magistério e a qualidade 

da Educação. 

Considerando que a Meta 4 está centrada em contabilizar, para fins do 

repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e a promoção e Implantação 

do PNE, a garantia do atendimento educacional especializado em salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados. Além do estimulo a 

criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados 

com instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, 

assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos professores da 

educação básica. 

A Meta 4 busca, ainda, manter e ampliar programas suplementares que 

promovam a acessibilidade nas instituições públicas, garantir a oferta de educação 

bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais, garantir a oferta de educação inclusiva, 

fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao 

atendimento educacional especializado, fomentar pesquisas voltadas para o 

desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de 

tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da aprendizagem. 

  Sobretudo, a Meta 4 tem como objetivo promover o desenvolvimento de 

pesquisas interdisciplinares para subsidiar a formulação de políticas públicas Inter 
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setoriais que atendam às especificidades educacionais de estudantes com 

deficiência além de apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação 

para atender à demanda do processo de escolarização dos estudantes com 

deficiência, incentivando a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos 

de formação para profissionais da educação e promovendo parcerias diversas entre 

comunidade, Estado e Pais. 

O Plano Estadual de Educação estabelece metas e estratégias para um 

período de 10 anos (2014/2024), apresentando 20 metas, entre elas está a meta 04, 

segundo o Plano Nacional de Educação, que corresponde à garantia de atendimento 

à população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 

educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na 

rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de 

recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados. 

  O Plano Municipal de Educação (2015/2024) também acompanha o Plano 

Nacional de Educação estabelecendo metas para serem atingidas num período de 

10 anos. 

Em 11 de abril de 2013, foi criada na Rede Pública Municipal de ensino a 

Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Bilíngue de Porto 

Velho, localizada na Avenida Carlos Gomes, nº 2443 - São Cristóvão, zona urbana 

do Município de Porto Velho, tipologia "A”, tendo por finalidade garantir às pessoas 

com necessidades educacionais especiais audíveis o acesso à comunicação e à 

informação, mediante a oferta de educação escolar bilíngue, nas etapas da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 

A estrutura da Escola é de Pequeno Porte e apresenta adaptações e 

adequações curriculares fundamentadas nos contextos sociais e culturais, 

baseando-se na realidade de seus alunos, seguindo a LDB e aplicando metodologia 

de ensino bilíngue para os surdos. 

Em termos de estrutura organizacional, a referida escola é composta por 

Direção, Vice Direção, Coordenação pedagógica e 5 professores, 1 secretária e 4 

auxiliares administrativos. 

No método de Educação Bilíngue, a surdez é abordada como uma questão 

cultural, não médica (BAKER, 1997). Em um programa educacional bilíngue, as 
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crianças surdas são recomendadas aprender a língua de sinal como uma primeira 

língua, seguida pelo português escrito ou falado como uma segunda língua. Os 

programas bilíngues consideram o português como segunda língua e libras como 

primeira língua, mas, de um modo geral, com importância igual, ajudando as 

crianças a desenvolver uma fluência apropriada à idade em ambos (MARSCHARK, 

2011).  

No que se refere às parcerias realizadas pela escola, a direção comenta que 

elas existem e fazem parte delas a Associação de Surdo de Porto Velho (ASPUH) e 

conta ainda com parcerias dos Pais dos alunos. 

Quanto às metodologias utilizadas, a direção destaca a metodologia visual 

com a utilização de Power Point e de Recursos Visuais. Considerando essas 

informações iniciais, cabe, portanto, a análise do questionário aplicado junto ao 

Gestor da Escola. 

 

6.2 Análise Documental: Projeto Político e Pedagógico da Escola Bilíngue 

 

A análise deste documento tem por objetivo investigar se a Escola Bilíngue 

de Ensino Infantil e Fundamental atende, em seu PPP, às particularidades do aluno 

surdo, num espaço que valoriza a sua identidade cultural, dando prioridade a sua 

língua materna como primeira língua. A análise foi dividida em quatro categorias 

que emergem da coleta e análise dos dados: 

1) Finalidades da Construção do PPP para uma escola bilíngue de libras e 

língua portuguesa (escrita);  

2) Modalidade de ensino e composição curricular da escola bilíngue para surdos 

3) Metodologia de Ensino da escola bilíngue para surdos; e 

4) Sistema de Avaliação e Recuperação da escola bilíngue para surdos 

 

Categoria 1: Finalidades da Construção do PPP para uma escola bilíngue de libras 

e língua portuguesa (escrita): 

   

Nessa Escola, o PPP traz como finalidade em sua proposta bilíngue, oferecer 

ao aluno surdo condição de participação ativa na sociedade, possibilitando 

qualidade no desenvolvimento do conhecimento escolar na sua linguagem natura, 

tendo o português (escrita) como segunda língua, bem como seu desenvolvimento 



75 
 

 

intelectual e de sua personalidade de forma adequada a sua identidade cultural, 

fugindo da cultura dominante dos ouvintes dando maior importância na qualidade 

educacional desses alunos. 

O Projeto Político Pedagógico atrela-se à expressão da identidade cultural da 

escola. Libâneo (2004), o define como um documento que detalha objetivos, 

diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, 

expressando a síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os 

propósitos e expectativas da comunidade escolar. 

  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), em seu 

artigo 12, infere que cabe aos estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do sistema de ensino, a elaboração e execução das propostas 

pedagógicas, delegando aos docentes a participação na elaboração da proposta 

pedagógica da escola, conforme art. 13 da referida legislação. 

  Em atendimento à LDB, o Projeto Político Pedagógico deverá ser norteado 

pela realidade da Escola e colocado em prática por meio da participação de todos 

os agentes escolares. Posto isso, entendemos que a construção do PPP de uma 

escola bilíngue para surdos deve estar pautado em uma prática pedagógica que 

valorize sua cultura, focalizando a surdez e amparado pelo reconhecimento da 

LIBRAS como primeira língua. A Escola bilíngue para surdos de Porto Velho, 

considera em seu PPP, que para construir as bases de um pensar pedagógico no 

ensino de surdos é: 

 

[...] necessário que sejam criadas vias alternativas de discurso contra 
hegemônico, não sustentadas em modelos de mercado de produção 
capitalista, de imposição da cultura dominante sobre as demais e de 
inclusão dos surdos na escola regular, mas que coloquem, em primeiro 
lugar, as pessoas e não a produção, como maior preocupação dos esforços 
educacionais. (Projeto Político Pedagógico, p. 5, 2017) 

  

O Projeto Político Pedagógico não é apenas um conjunto de objetivos, metas 

e procedimentos elaborados para cumprir exigências burocráticas. Veiga (1996), 

afirma que o projeto político pedagógico define o caminho a ser percorrido 

construindo bases solidas. 

 

 Categoria 2: Modalidade de ensino e composição curricular da escola bilíngue para 

surdos 



76 
 

 

 

Na proposta bilíngue, segundo Quadros (1997. pg.32 e 33) é trabalhar todos 

os conteúdos na língua nativa das crianças surdas, ou seja, LIBRAS e trabalhar a 

língua portuguesa momentos específicos das aulas com leitura e escrita da língua. 

A Proposta Pedagógica Curricular define a organizar dos conteúdos, 

metodologias, avaliação, fundamentos teóricos que direcionam o processo de 

ensino e aprendizagem da criança surda, a Escola bilíngue de Porto Velho, 

apresenta em seu PPP as seguintes questões: 

 

É uma escola pública regular que se fundamenta na proposta político-
pedagógica do Bilinguismo, Língua de Sinais brasileira como primeira 
língua e na Língua Portuguesa como segunda língua na forma escrita. 
(Projeto Político Pedagógico, p. 7, 2017) 

 

 

Dentro dessa concepção bilíngue é criado um ambiente apropriado para o 

processo de ensino/aprendizagem, respeitando as duas línguas L1 e L2 e 

assegurado o pelo desenvolvimento da criança surda, pois oportuniza o acesso 

completo aos conteúdos curriculares. Essa proposta na visão de (SKLIAR, 1998, 

p.16), "busca respeitar o direito do sujeito surdo, no que se refere ao acesso aos 

conhecimentos sociais e culturais em uma língua que tenha domínio”. 

Por se tratar de uma escola regular, com inclusão reversa, a elaboração do 

currículo de uma escola bilíngue para surdos precisa ser construído a partir da ideia 

de diferença, dando um espaço de significação à formação da sua identidade e 

sendo organizado em uma perspectiva viso espacial que garanta o acesso a todos 

os conteúdos escolares na língua de sinais. 

A proposta curricular da educação infantil e fundamental da Escola é definida 

em seu PPP da seguinte forma: 

 
O Currículo da Educação Infantil tem como eixos norteadores as interações 
e a brincadeira de modo que promova a experiência e o conhecimento de si 
e do mundo e favoreça a imersão da criança nas diferentes formas de 
linguagens e o progressivo domínio por ela de vários gêneros e formas de 
expressão. (Projeto Político Pedagógico, p. 45, 2017) 

 

Além de ser a base estruturante da gestão democrática, o PPP é um 

documento fundamental para a consolidar um currículo para a educação infantil. 

Levando em consideração que para construir o PPP é preciso reconhecer que a 
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etapa da educação básica possui uma especificidade, que se trata de valorizar a 

infância vivenciada pelo aluno requerendo à esses sujeitos os cuidados das práticas 

educativas. As instituições de educação infantil, neste caso na escola bilíngue para 

surdos, precisam adequar o currículo para atenda em sua totalidade as necessidade 

específica. 

É importante tomar ciência de que o currículo é inseparável daquilo que 

somos e que nos tornamos, ou seja, está em nossa identidade e subjetividade. Um 

currículo capaz de atender às demandas de uma escola bilíngue para surdos 

precisa estar composto por compreensões críticas e pós-críticas em que se entende 

que para a construção do currículo há relações de poder, textos, documentos e 

discursos envolvidos, mas também há imaginação, criatividade e sonhos (SILVA, 

2015). 

 O currículo para a educação fundamental, caminha no mesmo passo, o PPP 

da escola assegura que o currículo de ensino fundamental está: 

 
Em conformidade com a legislação vigente tem uma Base Nacional Comum 
obrigatória em âmbito nacional, e uma Parte Diversificada, para atender 
conforme as necessidades, possibilidades e peculiaridades. (Projeto 
Político Pedagógico, p. 46, 2017) 

    

  Nesta concepção, o currículo não difere das normas norteadoras vigentes na 

Base Nacional Comum obrigatória estabelecida pelo PNE (2014-2024), para 

melhorar a educação básica, descrevendo um espaço de organização escolar 

baseada na democracia e no coletivo para dar identidade à escola, considerando 

que a educação bilíngue é garantida desde 2005 pela Lei 10.436, assegurando o 

desenvolvimento da pessoa surda o acesso completo aos conteúdos curriculares.  

Ao falar em currículo em escola bilíngue para surdo é falar em 

multiculturalismo, produzindo espaços que estimulem os múltiplos olhares da 

pessoa surda e sejam reconhecidos na sua rotina escolar. Skiliar (2013), nos 

estudos sobre educação de surdos, apresenta as problematizações sobre a 

normalidade no currículo e no olhar acerca da surdez e das diferenças necessárias 

na educação do surdo. Sendo assim, a educação de surdos carece de um currículo 

que respeite as diferenças, a cultura e a especificidade de cada um. 

  

 

 



78 
 

 

Categoria 3: Metodologia de Ensino da escola bilíngue para surdos 

  

  Uma metodologia apropriada para a criança com surdez no seu processo 

educacional é a criação de um ambiente bilíngue realizado por um professor 

bilíngue, priorizando a identidade desse aluno. Além da LIBRAS deve utilizar de 

recursos visuais primando pelo aprendizado dos conteúdos curriculares em estudo 

na sala de aula. 

A metodologia do bilinguismo consiste em trabalhar com duas línguas no 

contexto escolar e, neste caso, as línguas em questão são a Língua Brasileira de 

Sinais – Libras e a Língua Portuguesa (escrita). 

A metodologia desejada pela comunidade surda é a Pedagogia Surda, visto 

que suas lutas giram em torno da constituição da subjetividade do jeito surdo, em 

busca da construção de sua verdadeira identidade e consagração de sua cultura. A 

Pedagogia Surda surge tem a finalidade de mostrar um novo caminho para a 

educação do surdo. É uma metodologia que atende de uma forma satisfatória as 

especificidades do surdo, de forma a considerar todos os aspectos culturais deste 

sujeito. De acordo com Machado (2008, p. 78): 

 

Visualizar uma escola plural, em que todos que a integram tenham a 
“possibilidade de libertação”, é pensar uma nova estrutura. Para tanto, é 
necessário um currículo que rompa com as barreiras sociais, políticas e 
econômicas e passe a tratar os sujeitos como cidadãos produtores e 
produtos de uma cultura [...] Pouco adianta a presença de surdos se a 
escola ignora sua condição histórica, cultural e social. 

 

O modelo de educação bilíngue visa que o aluno surdo possa ter um 

desenvolvimento cognitivo-linguístico equivalente ao do aluno ouvinte, com acesso 

às duas línguas. A missão da Escola bilíngue de Porto Velho é: 

 

Oferecer educação bilíngue para sua clientela, Libras como primeira língua 
- L1 e português escrito como Metodologia de segunda língua - ML2, sendo 
estas as línguas de comunicação, de ensino e de instrução das atividades 
escolares para o ensino de todas as disciplinas curriculares, em todos os 
níveis e modalidades. E oferecer ainda ensino de qualidade visando à 
formação do educando em seu desenvolvimento nos aspectos linguísticos, 
físico, intelectual e social, proporcionando um espaço prazeroso para a 
aprendizagem e para a organização sistemática do conhecimento, da 
autonomia, do pensamento crítico, a fim de garantir o exercício de 
cidadania. (Projeto Político Pedagógico, p. 59, 2017) 
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A metodologia do bilinguismo é uma proposta utilizada na educação de 

alunos surdos. A escola pesquisada, além do bilinguismo também utiliza de métodos 

e estratégias que valorizam as experiências visuais com jogos e cartazes, figuras 18 

e 19, como ferramentas de acesso ao conhecimento do aluno surdo. Dispões de 

uma sala de recursos tipo 1 que auxiliam no aprendizado de seus alunos que 

necessitam deste recurso e até o momento não foi instalado o laboratório de 

informática para o auxílio tecnológico em seus métodos de ensino. 

 

Categoria 4: Sistema de Avaliação e Recuperação da escola bilíngue para surdos 

 

A avaliação é um recurso que o professor utiliza para verificar a 

aprendizagem do seu aluno e quais as suas dificuldades, ou seja, o que deverá ser 

trabalhado. 

Na escola bilíngue para surdos ela está atrelada a base da linguagem visual, 

que é o processo de fácil compreensão para ensino e aprendizagem do aluno 

surdo. A Escola Municipal Bilíngue para Surdos Porto Velho propõe em seu PPP a 

seguinte forma de avaliação: 

 

Ensino Fundamental: a verificação do rendimento escolar do ensino 
fundamental compreenderá a avaliação do aproveitamento, de forma 
diagnóstica, sistemática, processual, contínua, cumulativa e somativa, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 
Educação Infantil: A avaliação da aprendizagem na Educação Infantil 
ocorrerá mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das 
crianças, em relatórios individuais, sem objetivos de promoção. (Projeto 
Político Pedagógico, p. 50, 2017) 

 

  A avaliação da aprendizagem assume um papel fundamental na vida escolar 

do aluno, devido a ela, o desempenho escolar do aluno pode ser acompanhado. A 

 Figura 18 -  Recurso Visual 

 

Fonte: Girlane Brito 2016 
 

 Figura 19 -  Recurso Visual 

 

Fonte: Girlane Brito 2016 
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avaliação deve ser diagnóstica, para que possa acompanhar o desenvolvimento do 

aluno e tenha êxito no processo de aprendizagem. 

 Libâneo (2007), corroborando com Luckesi, afirma que a avaliação escolar 

como um momento do processo ensino-aprendizagem que tem como objetivo 

verificar a compreensão do aluno sobre o que foi proposto e orientar o docente na 

seleção das atividades didáticas que seguirão este momento. 

Segundo Santos (2010, p.14) a avaliação se divide em três funções: 

 

A função pedagógico-didática está diretamente relacionada ao cumprimento 
do objetivos e finalidades da educação escolarizada. [...] contribui para 
assimilação do conteúdo e, consequentemente, para a construção do 
conhecimento. A função de diagnóstico, como o próprio nome diz, possibilita 
ao professor identificar os avanços e dificuldades dos educandos. Também 
aponta possíveis modificações e procedimentos a serem realizados durante 
o processo de ensino. A função de controle está diretamente relacionada 
aos instrumentos formais de avaliação e os resultados da aprendizagem. 
Para tanto, exige do professor a verificação, a correção e análise das 
atividades desenvolvidas pelos alunos.  

  

A avaliação não ocorre apenas em um momento específico, tem que estar 

presente em todo o processo educacional, tornando-se um instrumento que se 

concebe desde o início até a finalização do trabalho do professor. 

A prática pedagógica do professor não deve se abster de seu papel como 

avaliador no processo de ensino e de aprendizagem, de forma que este instrumento 

torne-se um elemento presente em seu cotidiano, assim como afirma Chueiri (2008, 

p.52): 

[...] a avaliação, como prática escolar, não é uma atividade neutra ou 
meramente técnica, isto é, não se dá num vazio conceitual, mas é 
dimensionada por um modelo teórico de mundo, de ciência e de educação, 
traduzida em prática pedagógica. 

 

Nesta escola, os professores estão empenhados em proporcionar a 

aprendizagem a seus alunos, por meio de uma avaliação, conforme critérios 

estabelecidos em seu PPP (Quadro III), que busque identificar as dificuldades de 

aquisição do conhecimento, a fim de propor soluções práticas, de maneira que eles 

sejam conduzidos a desenvolver as suas competências. 
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 A escola que pretende formar cidadãos críticos e inserir os surdos, não pode 

mais se basear apenas na interpretação de sinais, mas buscar estratégias de 

aprendizagem e de avaliação nas quais todos os alunos sejam capazes de 

expressar criticamente o conhecimento. 

O aluno surdo fará isso não somente por meio da língua de sinais, e também 

há ainda aqueles que terão a habilidade de transformar seu conhecimento nos 

diversos campos que sejam reconhecidos no espaço escolar. 

Acreditamos que esta mudança visa proporcionar aos seus alunos, como 

também permite o reconhecimento de habilidades que, muitas vezes, são 

desconhecidas ou desvalorizadas no ambiente escolar, sendo produtivas também, 

para a apropriação do conhecimento de seus alunos.  

 

 

6.3 Análise da coleta de dados I - Gestão da Escola Bilíngue de Porto Velho 

 
Quadro III -  Critérios de Avaliação de Aprendizagem 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

A proposta pedagógica desta escola prevê uma 

avaliação contínua e cumulativa, assumindo de forma 

integrada, no processo ensino-aprendizagem, as 

funções diagnóstica, formativa e somativa, com 

preponderância dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos, contemplando os seguintes aspectos: 

a) Adoção de procedimentos de avaliação 

contínua e cumulativa; 

b) Prevalência dos aspectos qualitativos sobre 

os quantitativos;  

c) Inclusão de tarefas contextualizadas;  

d) Manutenção de diálogo permanente com o 

aluno;  

e) Utilização funcional do conhecimento; 

f) Divulgação dos critérios a serem adotados 

na avaliação; 

g) Elaboração de avaliações diferenciadas, 

para alunos com necessidades educacionais especiais; 

h) Apoio disponível para aqueles que têm 

dificuldades; 

i) Estratégias cognitivas e metacognitivas, 

como aspectos a serem considerados na correção; 

j) Incidência da correção dos erros mais 

importantes; 

k) Importância conferida às aptidões dos 

alunos, aos seus conhecimentos prévios e ao domínio 

atual dos conhecimentos. 

 
Fonte: Projeto Político e Pedagógico da Escola de Ensino Fundamental e Médio Bilíngue Porto Velho 
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A análise coletada por meio da aplicação de questionário com o gestor da 

escola inicia com a pergunta sobre sua formação, inicial e continuada, sendo 

afirmado por ele que tem formação em Pedagogia e Pós Graduado em Libras e 

Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

A formação do professor inicial e continuada exige que ele busque por 

competências e práticas mais reflexivas, por meio das quais ele almeja compreender 

o mundo da diversidade cultural e das diferenças que permeiam a escola. A este 

respeito Nóvoa (1992, p. 26) considera que, “a formação docente é, provavelmente, 

a área mais sensível das mudanças em curso no setor educativo; aqui não se 

formam apenas profissionais; aqui se produz uma profissão”. 

  O campo de atuação do professor é a escola e é nesse espaço que ocorre o 

processo de ensino/aprendizagem e para que isso aconteça ele precisa ter a 

compreensão dos saberes docentes que são adquiridos não apenas com 

experiências, mas também com formação constante. No caso da educação em 

escola bilíngue para surdos, o professor deve compreender a multiculturalidade e 

reconhecer sua legitimidade nos espaços escolares a partir do processo de 

formação dos professores. 

O segundo questionamento refere-se ao tempo de experiência do profissional 

pesquisado, afirmando aqui que já está há 12 anos na educação e com experiência 

de 3 anos como gestor escolar. 

O professor pode ser considerado como um teórico-prático que adquiriu por 

meio de muito estudo de suas vivências em sala de aula a capacidade para realizar 

com autonomia, responsabilidade sua atribuição de ensinar. Porém a educação 

continuada é uma prática que também amplia seu conhecimento após sua formação, 

segundo Moreira e Candau (2005, p. 23):  

 

É necessário um destaque a necessidade de se pensar uma formação 
continuada que valorize tanto a prática realizada pelos docentes no 
cotidiano da escola quanto o conhecimento que provém das pesquisas 
realizadas na Universidade, de modo a articular teoria e prática na formação 
e na construção do conhecimento profissional do professor. 

 

Os saberes potencializam o trabalho docente, mas para isso, é necessário 

que os saberes do cotidiano das salas de aulas sejam socializados entre os 
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professores para, numa espécie de validação, permitir a procura de referenciais 

teóricos que lhes possibilitem um diálogo reflexivo baseado nas discussão coletiva. 

O professor só torna um professor a partir da prática, o qual se forma através 

de suas próprias experiências enquanto aluno e suas crenças, valores e 

representações irão acompanhá-lo mesmo após ter passado por uma formação. 

Evidente que utilizem seus primeiros anos de experiência escolar estabelecem suas 

capacidades profissionais e possibilita reflexões e aprendizagem para sua vida 

profissional. 

A terceira pergunta está relacionada ao seu entendimento em relação à 

educação bilíngue para surdos. Obtivemos a seguinte resposta: “é a educação onde 

permeia, no mesmo ambiente, duas línguas: no caso do aluno surdo, a LIBRAS (L1) 

e Português (L2) como segunda língua na forma escrita”. 

Quando falamos numa educação bilíngue, pensamos num espaço onde duas 

línguas são utilizadas ao mesmo tempo, uma como principal e outra como 

secundária. No caso do bilinguismo na educação de surdos, ocorre para que essa 

cultura seja respeitada em suas limitações e tenha o direito de aprender e adquirir 

conhecimentos na sua língua materna, utilizando a mesma base curricular da 

educação regular, adaptada ao contexto do multiculturalismo. 

Vygotsky (1984) considera que a linguagem tem papel decisivo na formação 

dos processos mentais, e a língua, além de ser uma forma de comunicação, é uma 

função reguladora do pensamento. Assim a linguagem torna-se um meio de 

transmitir conceitos e sentimentos, além de propiciar elementos para ampliar 

conhecimentos. 

Desta forma, a língua de sinais torna-se imprescindível no processo de 

aprendizagem em conjunto com a língua portuguesa, tendo em vista que L1 servirá 

de mediadora para L2, e a alfabetização ocorrerá de forma natural, primeiramente 

entende-se a Libras, e, aos poucos, associa-se a segunda língua. 

Na quarta questão perguntou-se: na sua concepção, a escola bilíngue 

substitui completamente o estudo em escola inclusiva? Obtivemos a seguinte 

resposta: “na verdade a escola bilíngue Porto Velho é regular e também, inclusiva, 

os alunos surdos e ouvintes receberão o ensino através da metodologia bilíngue, 

libras como primeira língua e português como segunda língua, essa escola 

contempla a história, cultura e identidade surda” (G). 
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A escola bilíngue para surdos é reconhecida como escola uma escola regular, 

seguindo os mesmos parâmetros curriculares educacionais da educação básica, 

porém dando prioridade ao atendimento do multiculturalismo, respeitando a língua 

materna do aluno surdo, não deixando de atender matrículas de alunos “ouvintes” 

que estão dispostos a receber a LIBRAS3 como primeira língua, através da 

metodologia bilíngue. 

O sujeito G afirma, também, em resposta à sexta pergunta, que a escola tem 

apoio técnico para treinamento e capacitação de seus profissionais com a 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Escola do Legislativo, Faculdade Uniron 

e com o projeto Café com Libras. A resposta à questão sete diz que todos os 

servidores da escola participam da elaboração do projeto político pedagógico, bem 

como a comunidade surda externa. 

A sétima pergunta está relacionado a  elaboração do PPP, que representa o 

momento de discutir a importância da construção dele pelos os profissionais da 

escola e com a comunidade escolar incentivando a análise da realidade da escola, a 

fim de estabelecer sua identidade e fomentar a elaboração de metas para escola, 

bem como sua função e finalidade, considerando a identidade da escola e contendo 

são os meios necessários ao alcance das metas propostas na prática cotidiana da 

escola e rever adequação do PPP com as novas realidades que venham a surgir ao 

longo do tempo.  

Do mesmo modo Veiga (1995), considera que a construção do PPP seja 

efetivada não necessariamente se deve induzir os professores, a equipe escolar e 

os funcionários a trabalhar mais, mas oferecer oportunidades que lhes possibilitem 

aprender a pensar e a moldar o projeto pedagógico da melhor maneira possível. A 

elaboração do PPP deve ser um momento prazeroso onde todos os servidores 

integrantes da escola devem contribuir com suas sugestões e participar desse 

momento reflexivo que gera um documento importante para o desenvolvimento 

curricular da escola. 

A oitava questão está relacionada a forma de inserção do aluno surdo na 

sociedade inclusiva. Neste momento, o gestor destacou que “a inclusão do aluno 

surdo na sociedade representa grandes oportunidades para o crescimento pessoal, 

 
3 Roda de conversa sobre Surdez, LIBRAS, Acessibilidade e Tradutores e Intérpretes de LIBRAS  
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acadêmico e profissional das pessoas e essa inclusão para surdos começa na 

educação bilíngue” (G). 

O reconhecimento da LIBRAS como primeira língua da comunidade de 

surdos, amparada pela Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 é conquista de direitos 

dos surdos em espaços de cidadania em relação à escola, sociedade, igreja e 

outros, que os levem a adquirir independência. De acordo com Sares (1999), os 

professores comprometidos com a proposta da inclusão devem acreditar no 

potencial desses alunos e no seu desempenho, para que eles se sintam úteis 

à sociedade. 

Espera-se que a pessoa surda possa ter uma atuação mais efetiva num 

contexto global, não somente na garantia de seus direitos por meio de legislações, 

mas buscar cada vez mais acrescentar no processo de desenvolvimento seu espaço 

como cidadão com capacidade de usufruir dos seus direitos sociais. 

A nona pergunta referiu-se as principais dificuldades encontradas em relação 

ao gestor de uma escola bilíngue para surdo, o gestor responde que: “a escola é 

nova, tem apenas três anos, por isso temos muitas dificuldades relativas à estrutura 

física, tecnológica, pedagógica, financeira e de recursos humanos”. 

  A qualidade de atendimento escolar na vida dos alunos corrobora com o seu 

desempenho de aprendizagem. Quanto a realidade da Escola Municipal de Ensino 

Infantil e Fundamental Bilíngue Porto Velho, entendemos que apesar da escola ter 

pouco tempo de existência, através de muita luta para sua implantação, ainda há um 

trajeto longo a ser percorrido para se tornar a “escola que queremos” para a 

comunidade surda. Não basta apenas a criação de escola de surdos e creche para 

crianças surdas, é necessário disponibilizar uma estrutura proporcional para essa 

finalidade, assegurando acesso a recursos tecnológicos que auxiliem no processo 

de aprendizagem dos alunos surdos. 

  Embora a qualidade de vida e a qualidade do ambiente não dependam 

apenas das características físicas, de acordo com Escolano (2001, p.27) estas tem o 

papel muito importante, pois: 

 

Espaços e tempos fazem parte da ordem social escolar. Sendo assim, são 
sempre pessoais e institucionais, individuais e coletivos, e a busca de 
delimitá-los, controlá-los, materializando-os em quadros de anos/séries, 
horários, relógios, campainhas, ou em salas específicas, pátios, carteiras 
individuais ou duplas, deve ser compreendida como um movimento que teve 
ou propôs múltiplas trajetórias de institucionalização da escola. Daí, dentre 



86 
 

 

outros aspectos, a sua força educativa e sua centralidade no aparato 
escolar. 

   

Nesta perspectiva, faz-se necessário caracterizar os aspectos relacionados à 

estrutura física da escola de modo a identificar intervenções que possibilitem uma 

melhora na qualidade de vida dentro das mesmas. A estrutura física da escola, 

assim como sua organização, manutenção e segurança revelam muito sobre 

aqueles que ali vivem. A necessidade de uma instituição de ensino bem estruturada 

é de fundamental importância para as capacidades físicas, intelectuais e morais dos 

discentes. 

A décima e última pergunta, a respeito das experiências do Gestor na Escola, 

G responde que: “um aluno ouvinte do 4º ano, com apenas um ano de interação 

(imersão na escola bilíngue Porto Velho), já se comunica muito bem em libras”. 

Uma escola inclusiva proporciona o desenvolvimento dos alunos com ou sem 

necessidades especiais favorecendo a todos, já que estes crescem aprendendo 

sobre a solidariedade e o respeito ao ser humano. 

Entretanto, a política educacional inclusiva, de acordo com Mazzotta (2008), 

há de ser aquela que implanta e implementa condições reais de acesso, 

permanência e sucesso na escola praticando a inclusão com responsabilidade a fim 

de incluir todos em escolas de qualidade, contando com os recursos 

correspondentes às suas necessidades escolares. 

  Isso deixa clara a forma “inversa” da inclusão, vista de um anglo oposto, pelos 

que é considerada a minoria, abrindo espaço para que todos que anseiam por uma 

integração multicultural tenham experiência de compartilhar o mesmo ambiente, 

permitindo que o aluno surdo ensine a sua língua, sua cultura e sua identidade 

dentro do seu espaço. 

 

6.4  Análise das Coletas de dados II - O Professor da Sala de Recursos 

 

Apresentamos neste momento, a análise acerca do que diz o professor que 

gerencia a sala de recursos multifuncional da Escola Municipal Infantil Bilíngue de 

Porto Velho, tendo nesse universo de pesquisa um único sujeito. Para preservar sua 

identidade não será especificado seu nome, apenas identificado com a letra P1, 

quando houver necessidade de cita-lo diretamente.  
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Apesar de ser uma escola específica para o ensino da pessoa surda, trata-se 

de uma escola regular, não especial, com adaptações metodológicas para o 

bilinguismo, trazendo a língua de sinais como primeira língua, em atendimento às 

especificidades da cultura surda.  

Segundo as Diretrizes Operacionais para o Atendimento educacional 

especializado é realizado, prioritariamente, na Sala de Recursos Multifuncionais da 

própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da 

escolarização, podendo ser realizado, também, em centro de atendimento 

educacional especializado, público ou privado, sem fins lucrativos, conveniado com 

a Secretaria de Educação. 

A Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 1996, p. 28) prevê, 

ainda, quando necessário, “serviços de apoio especializado, na escola regular, para 

atender às peculiaridades da clientela de educação especial”, além de especificar 

que “o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não 

for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular” (BRASIL, 1996, 

art. 58, § 1º, § 2º, p. 28).  

A oferta do AEE deve constar no projeto pedagógico da escola de ensino 

regular e não pode ser caracterizado como um espaço para um reforço escolar. 

Sendo assim as ações pedagógicas devem efetivar que buscam a qualificação da 

educação e das mediações estendidas a todos sem levar em conta suas condições 

físicas sensoriais ou intelectuais. 

Neste aspecto, Mazzotta (1996) destaca que, o atendimento as necessidades 

educacionais especiais na classe e ou a utilização de todo conhecimento acumulado 

pela área de educação especial, proporcionara a melhoria da qualidade de ensino 

segundo as características de cada aluno, visando a um atendimento 

individualizado, organiza os currículos, visando diversificar a metodologia e as 

estratégias de ensino entre tantas modificações e com certeza benéfica para todos 

os educandos. 

Quanto a sua formação inicial. Sua resposta foi: “Pedagogia” (P1). Não 

afirmou ter formação continuada ou curso que o habilite para atender aos alunos nas 

SRM. De acordo com o Decreto que regulamenta o AEE: 

 
Essa formação possibilita a sua atuação no atendimento educacional 
especializado, aprofunda o caráter interativo e interdisciplinar da atuação 
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nas salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de 
atendimento educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade das 
instituições de educação superior, nas classes hospitalares e nos ambientes 
domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos de educação especial 
(BRASIL, 2008, p.5). 

 

O AEE deve estar articulado à proposta pedagógica da escola, de modo a 

envolver a família do aluno atendido e a garantir seu acesso e participação dentro da 

escola e o professor deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da 

docência e formação específica na educação especial. 

Na SRM a base para a aprendizagem é a mediação, o professor, então, 

promoverá a evolução do conhecimento cotidiano para o conhecimento científico por 

meio da zona de desenvolvimento proximal que são mediadas a partir de processos 

que podem ser valorizado com as devidas adequações curriculares. Na perspectiva 

de Vygotsky (2000) o desenvolvimento das funções intelectuais especificamente 

humanas é mediado socialmente pelos signos e pelo outro.  

Neste sentido a SRM da Escola entende que ao utilizar instrumentos de 

mediação da aprendizagem na escola bilíngue podem alcançar maiores resultados, 

corroborando com o processo ensino/aprendizagem desenvolvendo suas 

habilidades e competências. Mas para que isso ocorra é necessário que o professor 

seja um profissional com conhecimentos gerais para o exercício da docência, 

especialista com conhecimentos do campo específico. 

A Resolução CNE/CEB n.4/2009, no seu artigo 12 afirma que “[...] o professor 

deve ter formação inicial que o habilite para exercício da docência e formação 

específica na educação especial”. Seu cronograma de atendimento ao aluno ocorre 

duas vezes na semana, sendo um atendimento individual e outro em grupo, de 

acordo com o artigo 10 das Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial,  

 

O projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar a 
oferta do AEE prevendo na sua organização:  
I – sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais 
didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos 
específicos;  
III – cronograma de atendimento aos alunos; 
IV – plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas 
dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem 
desenvolvidas;  
V – professores para o exercício da docência do AEE;  
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VI – outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua 
Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, 
principalmente às atividades de alimentação, higiene e locomoção;  
VII – redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do 
desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e 
equipamentos, entre outros que maximizem o AEE. (Decreto Nº 6.571, 
2008, p. 9) 

 
 

Conforme estas diretrizes, o professor da SRM deverá ter um plano de AEE 

para a identificação das necessidades educacionais de seus alunos e definir os 

recursos e atividades que serão desenvolvidas, de acordo com as especificidades 

dos alunos, podendo também contar com outros profissionais da educação. 

Questionado quanto aos instrumentos pedagógicos disponíveis na sala de 

recursos multifuncionais (SRM), o sujeito P1 responde: “a escola é nova, com 

apenas 03 (três) anos de existência, e por isso ainda não tem os equipamentos dos 

SR padrão MEC, mas utilizamos materiais confeccionados pela própria escola”.  

Por fim, quando questionado sobre as diretrizes do AEE, tentando saber se 

são exequíveis, aplicáveis e contribuem satisfatoriamente ao ensino de crianças 

surdas na escola, o docente responde que: “sim”, pois, conforme ele complementa, 

“além de atender aos alunos internos a escola atende também aos alunos externos”. 

Vemos aqui, que no AEE, os conteúdos são voltados para uma educação 

cognitiva, com comunicação Suplementar e/ou Alternativa, orientação e mobilidade 

com uso de diferentes Tecnologias Assistivas atuando como um complemento e/ou 

suplemento durante o processo de formação escolar dos alunos que apresentem 

dificuldades de aprendizagem, objetivando criar condições para que esse aluno 

acesse os conhecimentos, conteúdos e informações que são compartilhados e 

produzidos nas salas do ensino regular. 

 

6.5 Análise da coleta de dado III -  Docente da sala de aula 

 

Após a pré-análise dos dados, organizamos em categorias de acordo com 

cada questão. Para a preservação da identidade de cada participante, os sujeitos da 

pesquisa foram identificados como P2, P3, P4 e P5, quando nos referirmos aos 

professores que atuam diretamente em sala de aula.  
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Categoria 5 – Cultura e identidade surda 

 

Por meio das respostas dadas à primeira pergunta “Qual a relevância da 

escola bilíngue no seu entendimento?” obtivemos a seguinte pontuação: 

Os professores, em geral, definem como relevância da escola bilíngue a 

construção da cultura e a identidade surda, permitindo criar única categoria:  

 

É relevante para a interação entre os pares linguísticos e a construção da identidade surda 
(P3) 

 
É relevante para a construção da cultura e identidade surda (P5) 
 

Os participantes P2 e P5 nos revelam que veem como principal relevância na 

existência de uma escola bilíngue para surdo a interação entre os seus pares 

linguísticos e a construção da identidade cultural da pessoa surda. 

Os significados de uma cultura só podem ser construídos e conservados 

através de simbolismos que carecem de ser comunicados e compartilhados entre 

todos. No entanto, o multiculturalismo pressupõe que tanto cultura quanto linguagem 

são consequências do uso que fazemos delas. No processo de escolarização, a 

escola se propõe a mostrar como o mundo é constituído entre os saberes por 

aqueles que falam nele e dele. Deste modo, Veiga-Neto (2003, p. 52) nos leva a 

falar em linguagens e em culturas considerando que: 

 

[...] as semelhanças entre todas as linguagens - e podemos dizer: entre 
todas as culturas - não decorre de uma suposta invariância metalinguística - 
e podemos dizer multicultural -, mas sim de uma familiaridade decorrente do 
próprio uso que fazemos delas em múltiplos jogos de linguagem, do próprio 
fato de estarmos imersos nelas, jogando dentro delas, linguagem e cultura. 

 

Percebemos que a formação da identidade das pessoas surdas é, hoje, o 

pensamento que impulsiona as lutas desses grupos, considerados minoritários em 

diferentes países do mundo. A identidade de cada indivíduo se fortalece quando os 

mesmos se relacionam com os seus pares e a partir desse momento 

compreendemos que nessa diversidade de identidade, os tipos de comunicações 

utilizado por esses indivíduos estabelecem uma comunicação mais adequada.  

A pesquisadora surda Strobel (2008) declara que a cultura surda tem o seu 

jeito particular de compreender o mundo a sua volta. Considera ainda que muitos 
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surdos só descobrem sua cultura tardiamente, na fase adulta, a maioria deles são 

filhos de pais ouvintes que dificultam o processo de descoberta de sua identidade. 

Pensando em todo o processo histórico de escolarização dos surdos, 

percebemos que eles passaram por grande ruptura linguístico-comunicativa entre o 

seu mundo e o dos ouvintes. Por conta disso, existem certas dificuldades para o 

desenvolvimento cultural dessa comunidade, sendo aqui necessário entender que 

para que construam sua cultura é necessário que se desenvolvam meios especiais a 

fim de que isso ocorra. Nesse caso, a escola bilíngue para surdos seria uma das 

formas de interagirem em busca de um processo constante de construção da sua 

cultura e da sua identidade. 

 

Categoria 6: Ensino de duas Línguas no mesmo ambiente de ensino 

 

Com relação à pergunta de número dois “Como você entende a educação 

bilíngue de surdos?”, a partir da resposta desses professores, obtivemos a seguinte 

pontuação: os professores, em geral, entendem a educação bilíngue como uma 

proposta de ensino que tem por objetivo o ensino de duas línguas no mesmo 

ambiente, L1 (LIBRAS) e L2 (língua portuguesa). 

 

Proposta educacional que objetiva o ensino de 2 línguas, LIBRAS e português (escrito). (P2) 
 

A educação bilíngue do aluno surdo é a proposta que visa o ensino de duas línguas no 
mesmo ambiente, LIBRAS com L1 e Português com L2 (escrito). (P3) 

 

Analisando a partir do contexto histórico de escolarização do surdo, vimos 

que sua forma de comunicação sofreu opressão, teve sua cultura dizimada. Isso 

gerou um atraso social que perpetuou o estereótipo de deficiência e incapacidade 

dos cidadãos surdos, cuja diferença, até o século XIX, se manifestava 

prioritariamente em termos linguísticos. 

A linguagem, por sua função comunicativa, não só permite ao homem 

vivenciar um processo de comunicação com seus semelhantes. Segundo Vygotsky 

(2000), a linguagem é um importante instrumento para facilitar a comunicação entre 

professor e aluno, professor e família, e entre estes com a própria sociedade. 

  A língua é um instrumento de comunicação compartilhado e, para o surdo, é 

ela que estabelece a construção de seus conhecimentos e o insere na sociedade e 

na sua cultura. A experiência vivida por meio da linguagem de sinais torna a 
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experiência visual de mundo mais ampla e produz suas manifestações próprias 

compartilhada com seus pares linguísticos. 

  Como observamos nas respostas dos sujeitos P1 e P4, a escola bilíngue vem 

propor um ensino em duas línguas, sendo elas L1, como primeira língua materna do 

surdo, e L2 a língua portuguesa como segunda língua em sua forma escrita. O 

Decreto nº 5.626/05, em atendimento às reivindicações das comunidades surdas 

brasileiras (FENEIS, 1999), defende a educação bilíngue, definindo seus conceitos e 

os espaços onde ela deve ser implantada, nos seguintes termos: 

 

São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que 
a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de 
instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo. 
(BRASIL, 2005, Artigo 22, §1º, p. 11) 

 

De acordo com o significado dado à educação bilíngue para surdos pelo 

Decreto, observa-se que a LIBRAS assume papel central, que demanda 

"mecanismos alternativos para a avaliação de conhecimentos expressos em 

LIBRAS, desde que devidamente registrados em vídeo ou em outros meios 

eletrônicos e tecnológicos" (BRASIL, 2005, p. 9). A linguagem escrita da língua 

portuguesa, compreendida e trabalhada nos espaços escolares como segunda 

língua, deve ser ensinada também como conteúdo de complementação curricular, 

requerendo mecanismos de avaliação. 

O bilinguismo passa pela compreensão da língua de sinais e de sua 

representação para os surdos, que significa uma forma de comunicação que 

funciona como pré-requisito para outras aprendizagens, ou seja, se a alfabetização 

se concretiza eficazmente pela aprendizagem posterior a Libras, então o bilinguismo 

é pré-requisito para qualquer aprendizado que necessite leitura e escrita (Corradi, 

2011). 

Um documento elaborado por um grupo de trabalho instituído pelo 

MEC/SEESP, formado por profissionais e pesquisadores da área 4, que define 

subsídios para a Política Linguística de Educação Bilíngue: Língua Brasileira de 

Sinais e Língua Portuguesa, apresenta-se a seguinte definição:  

 

A Educação Bilíngue de surdos envolve a criação de ambientes linguísticos 
para a aquisição da Libras como primeira língua (L1) por crianças surdas, 
no tempo de desenvolvimento linguístico esperado e similar ao das crianças 
ouvintes, e a aquisição do português como segunda língua (L2). [...] O 
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objetivo é garantir a aquisição e a aprendizagem das línguas envolvidas 
como condição necessária à educação do surdo, construindo sua identidade 
linguística e cultural em Libras e concluir a educação básica em situação de 
igualdade com as crianças ouvintes e falantes do português (BRASIL, 2014, 
p. 6). 

 

  Compreender a Libras como primeira língua (L1) da pessoa surda nos exige 

compreender os surdos como grupo social minoritário, usuário de outra língua. Em 

outras palavras, exige que tenhamos uma perspectiva sócia antropológica da surdez 

(SKLIAR, 1997). Entretanto, o Bilinguismo seria a proposta mais adequada para o 

ensino do surdo, levando em consideração  que a língua de sinais como língua 

natural e parte desse pressuposto para o ensino da língua escrita.  Deste modo: 

 

O conceito  mais  importante  que  a  filosofia  bilíngue  traz  é  de  que  os  
surdos formam  uma  comunidade,  com  cultura  e  língua  próprias.  A 
noção de  que  o surdo  deve,  a  todo  custo,  tentar  aprender  a  
modalidade  oral   da  língua  para poder  se  aproximar  o  máximo  
possível  do  padrão  de  normalidade  é  rejeitada por  esta  filosofia.  Isto 
não  significa  que  a  aprendizagem  da  língua  oral  não seja  importante  
para  o  surdo,  ao  contrário,  este  aprendizado  é  bastante desejado,  mas  
não  é  percebido  como  o  único  objetivo  educacional  do  surdo nem 
como uma  possibilidade de minimizar as diferenças causadas pela surdez 
(GOLDFELD,  2002, p.43).  

 

  A afirmativa deste autor nos leva a compreende que as falas organizadas 

nessa categoria mantêm uma coerência com as propostas implantadas nas 

normativas a respeito da educação bilíngue para o aluno surdo, respeitando a 

diferença linguística, dando prioridade a sua língua materna, porém não negando a 

importância do aprendizado em português. 

 

Categoria 7 – Proposta curricular bilíngue 

 

Considerando o currículo como um componente cultural, que auxilia o 

desenvolvimento dos sujeitos, podemos avaliar que, na educação escolar bilíngue, 

ele é produzido a partir do modo de ser surdo. Mesmo sendo visto como algo 

complexo, esse currículo propõe garantir à criança surda uma oportunidade de 

desenvolver seus conhecimentos por meio da Libras e facilitar o processo de 

ensino/aprendizagem na proposta bilíngue. 

Essa concepção nasceu como oposição ao oralismo e seu pressuposto é de 

que a língua de sinais é a língua natural do surdo, o que, por consequência, melhor 

garantiria o desenvolvimento da criança surda (Skliar, & Massone, 1995). 
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Com relação à pergunta de número quatro, “Quais adequações 

metodológicas/pedagógicas verifica na escola como um todo e em sua sala de 

aula?” a partir das respostas foi possível criar duas categorias de análise: Categoria 

1 – proposta curricular bilíngue e categoria 2: recursos visuais e tecnológicos. 

 Os sujeitos P2 e P3, compartilham a mesma resposta, demonstrando uma 

preocupação com as adequações da proposta curricular da educação bilíngue, bem 

como os materiais e recursos a serem utilizados: 

 

Proposta curricular bilíngue Libras/português, recursos visuais e tecnológicos. (P3 e P4) 

 

 O ensino da Libras como língua materna e sua introdução no currículo escolar 

requer um aprofundamento no conceito de programa bilíngue de educação, o que já 

foi contextualizado e explanado em seções anteriores. Para organizar uma proposta 

curricular, é necessário organizar o tempo, os agentes e os instrumentos para o 

objeto de ensino. Dentro dessa proposta de educação bilíngue, a Libras, além de ser 

um componente curricular, será a língua de instrução em todos os outros 

componentes curriculares.  

A realização de adequações curriculares no processo ensino e aprendizagem 

do surdo, destaca-se com a utilização de metodologia visual de ensino, avaliação 

diferenciada, considerando a possibilidade de respostas em Libras, além da língua 

portuguesa, sendo importante a utilização de diferentes linguagens. 

A proposta curricular bilíngue vem do pressuposto de que os surdos fazem 

parte de uma comunidade minoritária, com valores, cultura e língua natural próprios. 

Isso proporciona ao surdo a possibilidade de adquirir linguagem, através de sua 

língua natural, que é a Língua de Sinais. 

 

Categoria 8 – Recursos visuais e tecnológicos 

 

  Nesta categoria, os sujeitos P2 e P5 também dividem os mesmos desejos de 

adequação aos recursos visuais e tecnológicos com a seguinte afirmação quando 

perguntou-se quais adequações metodológica/pedagógica verifica na escola como 

um todo e em sua sala de aula: 

 

Adequações de recursos visuais e tecnológicos (P2 e P5) 
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  Os professores que lecionam em escola bilíngue para surdos precisam 

compreender e organizar as suas aulas, pensando em metodologias que privilegiem 

uma pedagogia centrada nos aspectos visuais, sendo a imagem representa 

apropriação de conhecimento pelos alunos surdos. 

Os recursos audiovisuais estimulam o aluno surdo a desenvolver habilidades 

intelectuais e de cooperação. Com técnicas inovadoras através de sons e imagens 

dão suporte necessário para determinado conteúdo interdisciplinar trazendo novas 

oportunidades servindo de base para propostas de ensino a longo e médio prazo. 

Essa metodologia de fixação de imagens possibilita a criação, decorrente de sua 

reprodução, impressão de movimentos, efeitos e transições de vídeos 

  Os instrumentos tecnológicos vêm se aprimorando cada vez mais para o 

atendimento da comunidade surdo. A primeira tecnologia utilizada por eles para se 

comunicarem foi o telefone especial para surdos chamado TDD, que logo foi 

substituída pela bina, um recurso tecnológico que facilitou a vida dos surdos, barata 

e fácil de usar. Porém, atualmente, o celular, com seus avanços tecnológicos, 

passou a ser usado por todos, inclusive pelos surdos, facilitando a comunicação por 

meio do envio e do recebimento de mensagens e torpedos. Inúmeras inovações 

tecnológicas vêm surgindo, como por exemplo, o software Vlibras, que possui uma 

série de ferramentas, podendo ser utilizado para a tradução de conteúdo, sites, 

áudio e textos para a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

Outra ferramenta é a WIKILIBRAS4. U sistema de correção e inclusão de 

novos sinais, sendo uma das mais promissoras inovações tecnológicas. O Hand 

Talk é um aplicativo que também transforma as imagens e textos em linguagem de 

sinais, uma ideia que foi desenvolvida por três brasileiros do estado de Alagoas. 

Muitos projetos de informática foram desenvolvidos, voltados para auxiliar a 

educação de surdos e utilizar alguma ferramenta metodológica no processo de 

aprendizagem escolar. A pessoa surda utiliza todos os recursos disponíveis para 

facilitar sua aprendizagem, acompanhando gradativamente as experiências 

tecnológicas, que são recursos promissores para desenvolver o potencial cognitivo 

de todo ser humano. Esse processo se dá, em primeiro lugar, pelo respeito à língua 

natural do surdo e às ferramentas tecnológicas, que se tornam mais interessantes 

quando os softwares educacionais são mais específicos a esse aluno. 

 
4 Trata-se de uma plataforma colaborativa para construção de dicionário em LIBRAS. O português tem 300 mil 

palavras e libras tem de 10 a 15 mil sinais definidos 
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Os professores devem buscar sempre aprimorar seus conhecimentos no uso 

de tecnologias de informação e comunicação, os quais são metodologias 

importantes no processo de ensino/aprendizagem do aluno surdo. Educação e 

comunicação caminham juntas, mas não são a mesma coisa. A forma como o 

professor configura o uso de tecnologia para o ensino do surdo e busca se 

relacionar com seus alunos, e a maneira como ele idealiza a tecnologia, pode 

auxiliar o processo de aprendizagem, permitindo uma liberdade de criar e 

experimentar as diversas ferramentas disponíveis para construir o seu próprio 

conhecimento. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A presente dissertação de mestrado, intitulada CURRICULO NA EDUCAÇÃO 

BOLÍNGUE PARA SURDOS: concepções metodológicas desenvolvidas na Escola 

Municipal de Educação Infantil e Fundamental Bilíngue Porto Velho. Seus objetivos 

constituem-se em analisar as concepções de currículo e as metodologias de ensino 

desenvolvidas na educação do aluno surdo desta Escola. 

  Diante das análises da coleta de dados para esta pesquisa, entendemos que 

se trata de uma Escola regular, onde o currículo segue as Diretrizes Nacional da 

Educação Básica, passando por adequações que contemplem a proposta do 

bilinguismo respeitando a sua cultura e a linguagem de sinais como a primeira língua 

e a partir dela o ensino da linguagem escrita, tendo assim o seu currículo organizado 

com uma perspectiva de viso-espacial. 

  O currículo na educação bilíngue para surdos é complexo e está em 

permanente movimento e desenvolvimento, como visto no desenvolvimento dessa 

pesquisa. As concepções de educação que chegam às escolas, especialmente por 

meio do currículo, são o resultado de políticas públicas educacionais permeadas 

pelas influências dos organismos internacionais que tentam homogeneizar a 

educação, com o intuito de facilitando o controle das sociedades pelo estado, 

caracterizando uma relação de poder sobre o que se deve ensinar, e para quem 

deve ensinar. 

Esse currículo deve contemplar a proposta do bilinguismo, adequado para o 

ensino de crianças surdas, respeitando sua cultura e considerando a língua de sinais 

como língua natural e parte desse pressuposto para o ensino da língua escrita. 

Desta forma a educação de Surdos, tendo uma proposta bilíngue, deve dispor de um 

currículo organizado com perspectiva visual-espacial. 

A língua de sinais é a forma mais apropriada para a maior parte das 

expressões de grandes e fortes emoções entre os surdos. O que indica que, na 

escolarização da pessoa surda, o trabalho a ser feito na escola prima pela 

necessidade de amplo conhecimento da língua de sinais. 

A construção da língua de sinais como se estudou é perene, ela não é ao 

contrário do que se pensa uma língua pobre, mas possui espaço para a criação de 

novos léxicos e para a incorporação de novas palavras ao vocabulário dos surdos 

que cabe aos intérpretes descobrirem e aplicarem aos contextos apropriados.  
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Entretanto, o aluno surdo, inserido no espaço educacional de alunos que são 

ouvintes sem suporte adequado, tende a romper com a cultura surda. Devido a isso, 

ele perde a possibilidade de criação dentro da língua e parte de seu referencial de 

vida. 

  O PPP da escola contempla essas adequações, pensando em construir bases 

pedagógicas para o ensino do aluno surdo, primando por sua qualidade de ensino e 

não com a produção como maior preocupação dos esforços educacionais e a 

imposição da cultura dominante sobre as demais e a inclusão de alunos surdos na 

escola regular. 

  A metodologia aplicada na Escola é a “metodologia do bilinguismo” agregadas 

a materiais didáticos pedagógicos, alguns deles confeccionados pelos professores, 

atendendo a necessidade viso-espacial. 

  Informações importantes surgiram com a aplicação dos questionário. Uma 

delas é quando a supervisora fala da inclusão reversa que ocorre na Escola. A 

escola é procura por pais de alunos que não são tem necessidades especiais, mas 

devido morarem nas proximidades da escola optam matricular seus filhos nela. 

  A Escola Bilíngue Porto Velho é nova, com pouco tempo de instalação e 

ainda não tem CNPJ para participar de alguns programas do Ministério da 

Educação. Por esse motivo ainda não montou o projeto para solicitar a instalação 

oficial da SRM. Porém a escola improvisou de uma sala organizada pelos próprios 

professores, seguindo as diretrizes das salas de recursos do tipo I, ofertando o AEE 

aos alunos. A sala de informática ainda não foi instalada, porém alguns 

equipamentos que estão sendo subutilizados na antiga escola que atendia os 

surdos. 

  Na observação feita em campo, nota-se que a estrutura física é de boa 

qualidade, tem um amplo terreno, as salas são climatizadas, compões as estruturas 

que uma escola precisa, porém o espaço é alugado e não tem quadra poliesportiva.  

  A diversidade cultural faz parte da realidade social. Analisar a educação de 

surdo no contexto da escola bilíngue nota-se uma trajetória de lutas da comunidade 

surda, para conseguir alcançar seus direitos, seguindo por caminhos árduos, onde 

as pessoas “ouvintes”, por muitos anos, determinavam os métodos de ensino dos 

surdos, não levando em consideração as reais necessidades de uma pessoa que 

não ouve. Aos poucos a comunidade surda foi conquistando o espaço e o respeito à 

sua identidade cultural, o que acarretou na estruturação de uma escola bilíngue 
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respeitando a língua de sinais como primeira língua do surdo e a parti dela construir 

os métodos de ensino. 

As propostas de educação de surdos do MEC divergiam muito em relação às 

propostas e aos desejos da comunidade surda. A conquista da escola bilíngue tem 

sido o principal motivo dos movimentos e das lutas dessa parcela da sociedade. O 

surgimento dessa escola desvinculação a ideia de educação especial e inclusiva.  

A institucionalização da Escola Bilíngue Porto Velho foi um grande progresso 

para os surdos de desta cidade, diante muitas lutas, a Escola foi fundada em 

cumprimento de acordos e promessa eleitoral com a comunidade surda. Hoje atende 

56 alunos na educação infantil e fundamental. 

Este estudo também visa fomentar conhecimento ao pesquisador, oferecendo 

condições de desenvolver um pensamento reflexivo-crítico a fim de formar uma 

trajetória analítica do tema. Muito ainda necessita ser aprofundado nessa pesquisa, 

futuramente os alunos que tiveram suas experiências de educação na escola 

bilíngue de Porto Velho, alçarão voos maiores, concluirão o nível médio, ingressarão 

na faculdade, entrarão no mercado de trabalho passando a ter convívio social mais 

amplo. Será válido estudar esse progresso, analisar o desenvolvimento do aluno 

surdo de acordo com suas conquista e respeito pela sua cultura. 

Espera-se também que esse estudo também sirva de impulso para novas 

pesquisas com olhares crítico reflexivo a respeito do tema, constituindo novos 

diálogos que sirvam para pensar em novos projetos de sociedade. 

Compreender todo esse processo é complexo e requer muitas reflexões com 

base nos estudos já realizados, nas conquistas da comunidade surda e seus 

anseios. Entendo que maior parte das crianças surdas nascem de pais ouvintes, a 

probabilidade de sua vizinhança ouvinte, os coleguinha e familiares que mantem seu 

primeiro contato também serem ouvintes. No entanto, a criança surda precisar 

aprender a linguagem de sinais que irá lhe proporcionar qualidade no seu 

aprendizado. 

Para que isso aconteça será necessário conviver com seus pares culturais. 

Compreendo que isso ocorrerá a partir do convívio educacional infantil em escola 

bilíngue, onde aprenderá os sinais, a linguagem de sua cultura e desenvolverá sua 

identidade, a partir disso estará apta a compreender a linguagem do interprete para 

adquirir conteúdo escolar. É na escola bilíngue que ele aprenderá a LIBRAS que 
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será a base o desenvolvimento cognitivo linguístico necessário para seu processo 

de alfabetização e as demais fazer da aprendizagem.  
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