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Resumo 

Ao focalizar a Educação dos Surdos na perspectiva da História da Educação 

constatamos três abordagens filosóficas que nortearam as ações dos 

educadores: Oralismo, Comunicação Total e Bilinguismo. Identificam-se 

também duas formas distintas de compreensão da Surdez: como deficiência e 

como diferença. Constata-se na atualidade a evidência da Educação Bilíngue 

para Surdos e legislações que deliberam sobre o uso da Língua de Sinais 

como língua materna do Surdo, o que representa avanços, ainda não 

devidamente conhecidos, tanto para ouvintes como para Surdos. A aquisição 

da Língua de Sinais constitui-se num processo tardio e observam-se muitos 

conflitos na constituição da identidade Surda. Quanto à educação de Surdos 

nas escolas predomina o uso de uma língua secundária para os Surdos, a 

língua oral, na modalidade escrita, o que não garante a constituição da 

identidade Surda. Considerando-se esse contexto e a diversidade presente no 

espaço escolar, coloca-se como questionamento: Como se caracterizam as 

políticas públicas curriculares nas práticas de ensino da educação para surdos, 

na abordagem bilíngue, considerando características identitárias culturais e 

linguísticas, desses estudantes, em processo de aquisição da língua 

portuguesa escrita? Nessa dimensão coloca-se como objetivo desta pesquisa: 

Analisar as políticas públicas de Educação para Surdos e o currículo proposto 

pela Prefeitura Municipal de São Paulo, com foco na concepção de Educação 

Bilíngue e a repercussão do atendimento de alunos surdos na comunidade 

escolar da Diretoria Regional de Educação de São Miguel Paulista (DRE MP). 

O estudo, de abordagem qualitativa, pautou-se em fundamentos teórico 

conceituais pertinentes à área da Educação, com focos específicos em 

Educação de Surdos, Cultura e Currículo. A análise documental foi utilizada 

para identificação de parâmetros legais e institucionais. A pesquisa de campo, 

realizada em escolas da rede de ensino municipal de São Paulo, teve como 

procedimentos: observação de práticas de ensino na educação de crianças 

Surdas e realização de entrevistas junto a professores e gestores. Dentre os 

resultados obtidos destacam-se que é necessária uma verdadeira mobilização 

e ações de muitos setores que garantam, efetivamente, a constituição de uma 

política nacional de educação bilíngue para surdos, tanto por parte dos 

governos, como por parte das escolas, considerando a educação bilíngue 

desde o seu PPP – Projeto Político Pedagógico que mencione os processos de 

aprendizagem da língua escrita na educação bilíngue para surdos de forma 

diferenciada da de ouvintes, e que deve agregar em seu contexto, aspectos 

interculturais. Ainda é necessário que todos os envolvidos no processo 

educacional, se conscientizem e consintam essas ações e suas práticas 

pedagógicas, visando sempre o desenvolvimento integral do surdo.  

Palavras Chave: Políticas Públicas. Cultura. Educação de Surdos. Currículo. 

Surdez e Bilinguismo.  
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Abstract 

By focusing on deaf education in the perspective of the History of Education we 

found three philosophical approaches that guided the actions of educators: 

Oralism, Total Communication and Bilingualism. Two distinct forms of 

understanding of Deafness are also identified: as disability and as a difference. 

It is currently verified the evidence of bilingual education for the Deaf and 

legislations that deliberate on the use of sign language as the mother tongue of 

the Deaf, which represents advances, not yet properly known, for both listeners 

and for the Deaf. The acquisition of sign language is a late process and there 

are many conflicts in the constitution of deaf identity. As for the education of 

deaf people in schools predominates the use of a secondary language for the 

Deaf, the oral language, in the written modality, which does not guarantee the 

constitution of deaf identity. Considering this context and the diversity present in 

the school space, it is questioned: How curricular public policies are 

characterized in the teaching practices of education for the deaf, in the bilingual 

approach, considering cultural and linguistic identity characteristics of these 

students in the process of acquiring the Written Portuguese language? In this 

dimension, this research is placed as objective: to analyze the public policies of 

Education for the Deaf and the curriculum proposed by the City Hall of São 

Paulo, focusing on the conception of Bilingual Education and the repercussion 

of the care of deaf students in the school community of the Regional Directorate 

of Education of São Miguel Paulista (DRE MP). The study, qualitatively 

approach, focused on conceptual theoretical foundations relevant to the area of 

Education, with specific focuses on Deaf Education, Culture and Curriculum. 

Documentary analysis was used to identify legal and institutional parameters. 

The field research, carried out in schools in the municipal education network of 

São Paulo, had as procedures: observation of teaching practices in the 

education of Deaf children and conducting interviews with teachers and 

managers. Among the results obtained, it is necessary a real mobilization and 

actions of many sectors that effectively ensure the constitution of a national 

policy of bilingual education for the deaf, both by governments and on the part 

of the schools, considering bilingual education since its PPP – Pedagogical 

Political Project that mentions the processes of learning the written language in 

bilingual education for deaf people in a differentiated way from that of listeners, 

and which should aggregate in its context, aspects Intercultural. It is still 

necessary that all those involved in the educational process become aware and 

consent to these pedagogical actions and practices, always aiming at the 

integral development of the deaf.  

Keywords: Public Policies. Culture. Deaf Education. Resume. Deafness and 

Bilingualism. 
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INTRODUÇÃO 

A História da Educação conceitua três concepções filosóficas de 

educação de surdos as quais se apresentam atreladas a conceitos a respeito 

da surdez, ora vista como deficiência, ora vista como diferença, interpretações 

estas que ainda coexistem na realidade atual.  

No que se refere ao currículo educacional deve-se destacar que esse 

componente traz, em si, concepções ideológicas que o regem, e na educação 

de surdos não é diferente. Considerando-se o sentido amplo da educação a 

Conferência Educação para Todos, em Jomtien, organizada em 1990 pela 

ONU – Organização das Nações Unidas, entende que a escola deve estar 

aberta às diferenças, o que se distingue do que predominava, até então, o 

atendimento aos estudantes com alguma necessidade especial de 

aprendizagem, apenas no âmbito da Educação Especial, em classes ou 

escolas separadas. 

Ressalta-se a importância da aprendizagem no convívio com o diferente, 

portanto a atual concepção de escola é que esta esteja aberta às diferenças, 

mesmo que as práticas ainda estejam distantes disso ou ainda haja muitos 

conflitos a este respeito o que se reporta ao conceito de educação inclusiva. 

Ao cursar a graduação em Pedagogia tive a oportunidade de refletir a 

respeito das políticas de inclusão escolar que traziam para o ensino regular 

estudantes com diversos tipos de deficiências ou superdotação e com 

dificuldades de aprendizagem. Também, durante a graduação, ingressei como 

estagiáriana Prefeitura Municipal de São Paulo, lócus da minha pesquisa, a 

princípio, num projeto de Educação Integral e posteriormente, estagiária do 

CEFAI – Centro de Formação e Acompanhamento a Inclusão, parte do núcleo 

pedagógico, DOT P – Diretoria de Orientação Técnica - Pedagógico, na DRE 

MP – Diretoria Regional de Educação de São Miguel Paulista, na EMEF José 

Américo de Almeida, onde, posteriormente retornei como Coordenadora 

Pedagógica, após ter atuado, como docente e coordenadora, em outras 

escolas e DREs, acompanhando as questões de aprendizagem. 

Ao longo de minha trajetória, tive contato com estudantes da Educação 

Especial, inseridos em classes comuns, que frequentavam, no contra turno, o 

AEE – Atendimento Educacional Especializado, em outras instituições 



17 

 

parceiras da prefeitura, ou em escolas que tinham a sala de recursos, 

conhecida como SAAI – Sala de Acompanhamento e Apoio a Inclusão. 

Vivenciei também a docência como professora na Prefeitura Municipal de 

Guarulhos ao lecionar na sala de Educação Especial, atendendo oito alunos 

com diferentes diagnósticos. 

Como estagiária, professora e gestora, na coordenação pedagógica, 

deparei-me com a realidade da inclusão educacional de estudantes com 

deficiências (físicas, intelectuais e sensoriais), dificuldades de aprendizagem, 

transtornos e distúrbios de aprendizagem (TDAH – Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade, TEA – Transtorno do Espectro Autista, e outros) e 

percebia dificuldades nas práticas inclusivas, que muitas vezes se limitavam à 

integração social ou se caracterizavam como práticas de exclusão.  

No entanto as adaptações curriculares e de práticas de ensino 

propostas, não garantiam a inclusão efetiva de todos os diferentes, pela 

precariedade das condições de aprendizagem, levando em conta que deveria 

ser considerado o respeito às necessidades educacionais, de forma que todos 

aprendessem. 

Aprofundei meus conhecimentos, em cursos de especialização e de 

extensão, por meio de participação em congressos e como autodidata, para 

entender melhor esta realidade que me cativava na área da Educação. Em 

2008 conclui a Monografia intitulada “A construção da escola inclusiva na 

Educação Básica”. 

Por meio dessa busca por formação continuada, a fim de contribuir para 

a qualificação e refletir sobre a prática educacional, estudei sobre métodos de 

Comunicação Alternativa na alfabetização de crianças afásicas em classe 

regular, na qual atuava como professora de Ensino Fundamental. Esse 

envolvimento com a realidade da afasia exigiu também o domínio de uma 

comunicação alternativa para atender autistas. 

Essas vivências representaram um período de muito diálogo e parceria 

com o atendimento educacional especializado e com os colegas do CEFAI– 

Centro de Formação e Apoio a Inclusão. Assim, pela especificidade da forma 

de comunicação me interessei em acompanhar de perto também as questões 

relacionadas a surdez, embora ainda possuísse um olhar médico e 
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patologizante para a surdez. Os paradigmas adotados foram desconstruídos e 

reconstruídos com a ajuda de muitos ouvintes e Surdos.  

No início eu também tinha uma visão da surdez como deficiência, por ter 

vivido num período em que ainda era essa a concepção majoritária a respeito 

da surdez. Ainda criança tive contato com uma família de surdos, vizinhos, mas 

estes não usavam a língua de sinais, mas gestos que não eram propriamente 

língua, sinais caseiros apenas.  

A Língua de Sinais era entendida por mim apenas como uma forma de 

comunicação diferenciada, como a Comunicação Alternativa no caso de 

autistas ou crianças com paralisia cerebral. No contato com a Comunidade 

Surda, a partir de 2011/ 2012, percebi que havia uma concepção de surdez, 

que não era somente a de falta de audição, mas uma concepção no sentido 

antropológico, o que resultou na escrita da palavra Surdo com “S” maiúsculo1. 

Isto, por se tratar de um povo, que tinha uma cultura e uma língua própria, e 

lutava por sua identidade social, não mais sendo caracterizado como 

deficiente, mas diferente, num contexto social e cultural que quer romper com a 

cultura hegemônica dominante e se abre para a ideia de múltiplas culturas e 

cenários como o multiculturalismo, bem como o interculturalismo.  

Retomando a questão da educação de surdos, houve um período 

histórico em que a surdez foi concebida como deficiência, sob enfoque de uma 

visão biológica. Nesta visão o ser humano é entendido como um ser capaz de 

ouvir sons e comunicar-se sonoramente, sendo esses sons decodificados pelos 

atributos de seus significados e significantes apreendidos por meio da 

linguagem e do uso da língua oral e escrita.  

Na atualidade, mesmo na visão biológica, com ajuda de estudos mais 

avançados sobre o funcionamento cerebral, sabemos que a linguagem humana 

produz significados independentemente da língua utilizada, pelo fato do homem 

caracterizar-se como um ser oral ou gestual e por sua essência simbólica. No 

entanto, segundo a visão biológica da surdez, ao dispor de um aparelho 

                                                             
1 Este conceito de escrita de Surdo com “S” maiúsculo é trazido por Skiliar, na definição de 

Surdez como diferença e este Surdo com “S” maiúsculo conceitua o Ser Surdo, a identidade 

surda, não mais definida apenas como deficiência, no sentido de falta de audição ou 

diminuição da mesma, mas Surdo, algo que o identifica como parte de um povo e com uma 

língua e cultura próprias. 
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fonador, e podendo produzir sons, mas não ouvi-los e compreendê-los, o surdo 

depara-se com um problema em relação à sua estrutura biológica, buscando a 

cura da sua surdez.  

Diante da ideia de surdez como anormalidade, como deficiência, como 

patologia que precisa ser curada, a sociedade entende que os surdos devem 

ser “normalizados”, pois o “normal” é que o ser humano biológico ouça sons. 

Sendo assim a identidade surda não existe, pois o surdo é alguém que é 

deficiente e que precisa ser “normalizado” através de treinamentos orofaciais, 

de aparelhos auditivos e atualmente de implantes cocleares.  

Deve-se acrescentar que há também uma segunda concepção da 

Surdez, antropológica, como já mencionada, em que a identidade Surda 

caracteriza o Surdo como um sujeito que é diferente, integra um povo Surdo, 

constituído de língua e cultura próprias. 

Os mesmos estudos sobre o corpo humano e sobre o funcionamento do 

cérebro explicitam que o cérebro decodifica a linguagem não apenas pela via 

sensorial auditiva, mas também pela via visuo espacial e por isso a língua de 

sinais é reconhecida como a língua do povo Surdo. A língua de sinais tem 

estrutura de língua, como as línguas orais, sob avaliação de outras ciências, 

tais como a linguística e a sociolinguística. 

Por muitos anos, essa visão de surdez como deficiência foi defendida 

pela área médica, na busca de soluções para a cura da patologia da áudio 

comunicação, e os surdos eram proibidos de serem eles mesmos, de se 

comunicarem de uma forma que encontrassem significado para o que os 

cercava, através de gestos, de sinais, e eram forçados a viver uma identidade 

ouvinte que não possuíam.  

Na Educação de Surdos, em perspectiva histórica, há três concepções 

importantes de escolarização: Oralismo, Comunicação Total e Bilinguismo. Na 

concepção Oralista, os surdos aprendiam a “falar”, eram oralizados, no sentido 

da “normalização”, de torná-los, de certa forma, iguais aos ouvintes, mesmo 

que este “falar” não fosse significativo para o próprio Surdo, uma vez que não 

tinha compreensão do que dizia.  

A História revela também que os surdos eram considerados estudantes 

de baixo rendimento escolar, devido a surdez ser vista como deficiência nesta 

concepção que pensava a surdez como uma patologia que precisava ser 
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curada. Certamente havia uma ideologia por trás dessa concepção oralista 

decorrente do grande interesse da área médica em remediar ou curar a surdez, 

como também dos produtores de aparelhos áudio fônicos voltados à 

comercialização de equipamentos especializados.  

Em determinado momento histórico, os surdos começaram a usar uma 

linguagem não verbal para se comunicar, expressando-se por gestos que ainda 

não eram bem um código, como a Língua de Sinais que hoje conhecemos. 

Esta nova concepção é nomeada de Comunicação Total. Nesta abordagem de 

educação ainda existe a ideia de Surdez como deficiência, mas os gestos 

começaram a ser permitidos entre os surdos e os que conviviam com eles.  

Com o passar dos tempos, foi-se percebendo que o uso de gestos se 

tornava uma Língua a partir da sinalização já praticada na comunicação total, e 

assim a Língua de Sinais surge como a língua materna do Povo Surdo.  No 

entanto essa língua sempre existiu, embora fosse proibida aos surdos, 

sobretudo na escola, como aponta Peixoto (2006): 

De fato, a língua de sinais, ainda que “proibida” 
jamais deixou de existir na vida do surdo, porém 
esta estava lá de forma tolhida, marginal, fora das 
salas de aula e de qualquer outro espaço “oficial” 
que o ouvinte tivesse (também) participação. A 
mudança de concepção em relação à surdez, a 
partir de uma visão interacionista, sócio 
antropológica, devolve a sala de aula a língua 
“proibida” e, assim, instala condições para que as 
práticas pedagógicas voltadas para o surdo sejam 
rediscutidas e redimensionadas, evoluindo para 
tornar-se um espaço mais dialógico, de produção 
e transmissão – de fato! – do conhecimento, de 
formação humana a partir do respeito e do 
reconhecimento positivo pela e da diferença. 
(Peixoto,  2006, p.207)  

 

Enquanto Língua, no entanto, coloca-se a necessidade de uma 

estrutura, o que resultou em sua diversidade correspondente à realidade 

sociocultural de cada país e ao idioma oral próprio. Caracteriza-se desse modo 

uma língua de sinais própria para cada país. 

A partir da conscientização de que os gestos não eram desconectados, 

mas existia uma Língua visuo espacial, denominada Língua de Sinais, também 

muda a concepção de Surdez entendida como deficiência que passa a ser vista 
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como diferença, o que gerou a configuração de uma nova fase na Educação de 

Surdos, o Bilinguismo. 

No Bilinguismo, é importante que as crianças Surdas convivam com 

outros Surdos de mais idade e vivência da língua e da cultura, com os quais 

aprendam, não só sua Língua, mas sua cultura. Sendo assim, diante desta 

concepção sócio-interacionista do Bilinguismo, tornou-se necessário pensar 

num Currículo próprio para a Educação de Surdos, diferente do Currículo que 

supervaloriza o público ouvinte, com a presença da Língua de Sinais nesse 

contexto expressando a valorização da identidade e da cultura surda. 

Em decorrência das várias lutas e movimentos sociais voltados a 

Educação dos diferentes, surge a preocupação em relação à integração das 

pessoas com deficiência em escolas e classes regulares, na perspectiva de 

uma educação para todos, na defesa do aprender com as diferenças.  

Posteriormente, a ideia de integração foi substituída pela de inclusão, 

momento em que estudantes com as mais diversas deficiências foram 

inseridos nas escolas regulares e não mais integralmente em classes ou 

escolas especiais. Ao instituir-se o atendimento educacional especializado – 

AEE, as escolas regulares incluem nesta modalidade os estudantes com 

necessidades educacionais especiais, criando a necessidade de adaptações 

curriculares, frente à consideração de todos os tipos de deficiência.  

Para que a inclusão do Surdo acontecesse, foi criada a Lei de Libras –

LEI Nº 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002, o que não garante o 

reconhecimento de LIBRAS como Língua materna para o Surdo, nem a 

valorização da Cultura e da Identidade Surda. Surgem dificuldades para a sua 

implementação, pois há no Brasil redes de ensino que não oferecem um 

interprete de LIBRAS, apesar de a lei deliberar sobre esta exigência.  

Cabe destacar também que há Surdos que, por diversos motivos, não 

tem Língua definida. Muitos surdos não possuem identicação social definida, 

pois são sujeitos multiculturais, em meio a surdos e ouvintes e possuindo 

identificações sociais com os dois grupos.  

Apenas a existência da Lei de LIBRAS não promove possibilidades de 

diálogo intercultural, nem torna a sociedade ciente da condição bilíngue dos 

Surdos no Brasil. Mesmo existindo leis, é necessário uma mudança de 

mentalidade da sociedade acerca da surdez , sobretudo dos que estão 
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envolvidos com a educação dos surdos. Ainda há muito desconhecimento de 

alguns profissionais, ou concepções pessoais que permanecem interferindo no 

processo de ensino aprendizagem deste público específico, como explicita 

Silva (2014): 

Para os professores e para os pais, a realidade 
bilíngue do surdo é ainda pouco compreendida e 
há pouca consciência por parte dessas pessoas 
que estão diante dos sujeitos que usam 
umalíngua diferente e, por isso, devem acionar o 
mundo de forma, também diferente. O mito do 
português como língua única no Brasil, ademais, 
pesa na avaliação do surdo e de sua surdez e, por 
isso, é tão difícil, para as pessoas em geral 
perceberem a situação do bi/multilinguismo 
existente nesse contexto. (SILVA, 2014 p.121) 

 
Ao pensarmos a Educação de Surdos na concepção de Bilinguismo, a 

escola precisa ter um currículo próprio que integre a Cultura Surda e que tenha 

a Língua de Sinais como Língua Materna, mas sabemos que a Educação de 

Surdos ainda não é totalmente voltada à concepção Bilíngue, porque a ideia 

que vigora da surdez na sociedade é a de surdez como deficiência e de língua 

de sinais como responsabilidade do intérprete de línguas, do professor do AEE 

ou da escola especializada. 

Deve-se frisar que nem todos os surdos são atendidos por escolas 

Bilíngues para Surdos, com um Currículo voltado a cultura Surda. A grande 

maioria está em escolas e classes inclusivas, mas mesmo estas devem 

garantir em seu currículo, uma educação verdadeiramente bilíngue, tendo em 

vista que o Ser Surdo se constitui também em práticas escolares a partir do 

respeito as diferentes culturas que são negadas, embora possam dialogar. 

Observa-se também a necessidade de duas línguas para todos e não só 

restrita a alguns, pois estas práticas se tornam excludentes e não contemplam 

a real proposta de uma educação que atenda as necessidades de todos.  

Para que de fato isso aconteça, são necessárias políticas públicas que 

garantam ao Surdo o seu direito a Ser Surdo2 integralmente e práticas 

educativas que possibilitem a concretização dessa concepção. 

                                                             
2 Escrevo Ser Surdo com “S” maiúsculo, querendo referir-me ao direito do Surdo de ser diferente e de ter 

respeitado o seu direito de se constituir (Ser) Surdo, com uma identidade audiológica, mas também 

linguística, cultural e política, ou seja, na plenitude do Ser Surdo, dentro da concepção de surdez 

apresentada pelo bilinguismo. 
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Só o fato de ter um interprete de Libras na escola, não garante inclusão, 

e currículo bilíngue de fato, além de desconsiderar a integração entre os 

diferentes. Essa realidade faz com que o Surdo fique isolado, restringindo sua 

comunicação apenas com o intérprete educacional. 

Agrega-se a esse cenário a questão de que com respaldo na ideia de 

Educação Inclusiva, muitas vezes os Surdos são inseridos em escolas 

regulares, uma escola para todos, mas que desconsidera sua peculiaridade 

linguística e cultural em relação a outras deficiências. 

A língua de sinais não pode ser confundida com algum tipo de 

comunicação alternativa, porque é de fato uma língua natural ao povo Surdo, e 

não mera possibilidade de comunicação com algum interlocutor. Sendo assim, 

o ensino da Língua oral majoritária, no Brasil, na modalidade escrita, precisa 

ser baseado na natural das crianças surdas, a Libras.  

Português escrito então passa a ser a sua segunda língua (L2), pois a 

primeira(L1) é libras. A criança surda é bilíngue e a escola que se propõe a 

recebê-la, precisa proporcionar a todos o contato com as duas línguas. Peixoto 

(2006) nos aponta que o ensino da língua portuguesa escrita acontece de 

forma bem mais efetiva, quando apoiado na língua de sinais: 

A língua de sinais instrumentaliza o surdo a 
interpretar e a produzir palavras, frases e textos 
da língua escrita, assumindo papel semelhante ao 
que a oralidade desempenha quando se trata da 
apropriação da escrita pelo ouvinte. A primeira 
língua de uma criança norteia, promove e facilita o 
acesso à escrita, e é justamente por isso que 
somos levados a pensar que surdos e ouvintes 
monolíngues terão vivências diferenciadas em 
relação à construção da escrita. Ao contrário do 
que acontece a estes últimos, os surdos não vão 
aprender uma escrita que intenciona representar a 
língua pela qual eles organizam a realidade. O 
processo de significação se daria da língua de 
sinais para a língua portuguesa escrita ao invés 
de ser da língua portuguesa oral para a língua 
portuguesa escrita. (PEIXOTO, pág 208, 2006) 

 

Durante muitos anos, o surdo foi considerado como um estudante de 

baixo rendimento escolar, justamente por causa da aprendizagem dificultada 

da língua oral na modalidade escrita. Essa dificuldade, de fato, é minimizada e 

quase nula quando a aprendizagem da língua escrita se dá a partir da língua 

natural do surdo, a língua de sinais. 
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Os surdos são posicionados na escola como 
pessoas menos capazes porque não conseguem 
aprender a ler e a escrever como os outros alunos 
ouvintes. Por esta razão, as práticas de 
letramento com as crianças surdas, dentro da 
escola especial e mesmo dentro da escola 
regular, costumam ser diferenciadas, ou seja, o 
currículo escolar, na escola especial, passa a ser 
duplicado ou triplicado, como se o surdo 
aprendesse mais devagar. Além disso, na escola 
regular, espera-se que ele supere sua ‘deficiência’ 
e acompanhe o conteúdo no mesmo ritmo que o 
aluno ouvinte. Como isso não acontece, o que se 
vê é que, de uma forma ou de outra, esses alunos 
sempre levam a culpa pelo fracasso em seu 
processo escolar. (SILVA, pág 121, 2014). 

 
A comunidade Surda, hoje, não vê a Surdez como deficiência, mas 

como diferença. Essa comunidade é composta tanto por Surdos como ouvintes 

que, de alguma forma, se identificam com as lutas do Povo Surdo. Considerado 

um povo dotado de cultura, a Língua integra sua identidade cultural. É a Língua 

que os identifica como parte deste povo, de uma cultura que não envolve a 

sonoridade percebida da mesma forma que é para um ouvinte, independente 

de ser a Surdez congênita ou adquirida. 

A complexidade desse cenário faz emergir múltiplas questões: A criança 

surda pode aprender a cultura do Povo Surdo sem contato com  Surdos já 

inseridos nesta cultura? É possível criar uma identificação com a Cultura 

Surda, dada a inserção numa cultura ouvinte, sem que haja a valorização de 

múltiplas culturas? Em quais moldes se dá a aprendizagem da língua escrita, 

considerando que a criança em processo de aquisição de língua escrita não 

possui identificação nem conhece a língua de sinais como sua língua materna? 

De que modo se constituirá a identidade social de uma criança surda inserida 

numa escola de maioria ouvinte e onde a cultura ouvintista é dominante? Quais 

são as políticas públicas de educação bilíngue para surdos na Prefeitura de 

São Paulo, partindo da premissa de que o Ser Surdo depende de fatores que o 

caracterizam como sujeito de características específicas: culturais, linguísticas 

e políticas, e não só audiológicas (biológicas)? De que modo acontece a 

interação social das crianças surdas com os outros surdos, com os ouvintes, 

com os adultos da escola, com a família (surda ou ouvinte) e com os 

intérpretes de Libras ou professores bilíngues? Todas as escolas possuem 
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professores bilíngues? Existe alguma forma de concretizar a existência da 

escola bilíngue com duas línguas para todos? O contato com estudantes 

Surdos matriculados em escolas inclusivas permite constatar que muitas 

dessas crianças chegam à escola em idade tardia para a aquisição de Língua 

de Sinais como Língua Materna e, pelo fato de ainda não terem Língua 

Materna adquirida, muitas vezes, demoram mais para serem alfabetizadas em 

Língua Portuguesa, como segunda Língua.  

Observa-se no ambiente escolar que algumas crianças Surdas têm 

linguagem gestual, o que não chega a ser uma Língua; outras não utilizam nem 

mesmo essa forma de comunicação. Muitas são confundidas com autistas, por 

terem dificuldades de estabelecerem comunicação, além de não ouvirem e não 

usarem os sinais. Junto à família, frequentemente os pais demoram a chegar 

num laudo conclusivo de Surdez e, algumas dessas crianças mesmo tendo 

este laudo, por serem filhas de pais ouvintes, não tem contato com a Língua de 

Sinais, em decorrência encontram dificuldades na criação de uma identidade 

surda, por não conviverem com a cultura surda, mas com a cultura ouvinte.  

Analisando as políticas públicas de Educação de Surdos existentes na 

rede pública do Município de São Paulo, percebe-se que o atendimento aos 

estudantes Surdos é realizado mediante três possibilidades: na proposta de 

Educação Bilíngue em EMEBS – Escolas Municipais Bilíngues para Surdos; 

em escolas regulares com salas bilíngues (Escolas pólo) e também em escolas 

regulares tendo no contra turno o Atendimento Educacional Especializado em 

Surdez, com uso de Libras.  

As reflexões anteriormente expostas impõem como questão central: 

Qual a concepção de escola e de currículo para as crianças Surdas na 

abordagem bilíngue? A discussão desta questão inclui múltiplas facetas, dentre 

elas as políticas públicas de Educação para Surdos na concepção de 

Educação Bilíngue e o atendimento na comunidade escolar.  

Diante da contextualização exposta e problematização sobre a educação 

de surdos definiu-se como foco deste estudo as políticas de educação da 

Prefeitura Municipal de São Paulo e como lócus da pesquisa duas escolas, 

sendo uma delas pertencente à rede pública de ensino municipal da cidade de 

São Paulo, localizada na DRE MP. Esta escola possuía sala bilíngüe como 

parte da sua estrutura, a qual foi fechada no ano de 2018 e hoje atende 
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crianças surdas em salas regulares. A segunda escola selecionada é bilíngüe e 

conveniada com a Prefeitura Municipal de São Paulo; atende os estudantes 

surdos encaminhados pela DRE MP, da Educação Infantil ao 5° ano do ensino 

fundamental. 

No âmbito dessas instituições, foi investigado como as políticas públicas 

e o currículo escolar proposto ao município de São Paulo possibilita, no 

processo de aprendizagem da língua escrita para surdos em fase de aquisição 

de língua portuguesa, uma educação bilíngue, considerando três aspectos 

fundamentais como parte integrante desse processo: identidade social, cultura 

ou diálogo intercultural, e língua de sinais como língua materna dos surdos. 

Ressalta-se a importância da premissa de que na proposta bilíngue  a língua 

de sinais deve integrar a prática educativa e ser conhecida por todos, seja 

como L1 – Primeira língua ou como L2 – Segunda língua. Destaca-se, nesse 

sentido, a importância da compreensão sobre o envolvimento de todos os que 

fazem parte do contexto escolar na viabilização deste currículo.  

As questões a seguir contemplam especificidades norteadoras deste 

processo de investigação que se desdobram das pontuações anteriormente 

caracterizadas: De quais modos acontece a constituição e valorização da 

identidade Surda (língua e cultura)  no contexto da escola bilíngue, onde a 

língua de sinais é presente para todos e no contexto da escola regular, em que 

muitas vezes o uso dessa Língua fica restrita? Quais ações possibilitam o 

diálogo entre a cultura surda e ouvinte na escola regular, bem como coexistir 

duas línguas no espaço escolar pra que ela não fique restrita apenas ao 

intérprete de Libras ou ao professor bilíngue causando isolamento social ou 

ainda desconhecimento da língua e cultura surda, tanto por parte de surdos 

como ouvintes, interferindo na constituição da identidade surda? De que 

maneira o currículo pode possibilitar o aprendizado da língua escrita a partir do 

respeito às diferentes características linguísticas entre surdos e ouvintes? De 

que modo o ensino da língua escrita para estudantes surdos pode considerar 

aspectos de sua cultura nas práticas de ensino? Como as políticas públicas 

podem favorecer a constituição de um currículo bilíngue para a educação de 

Surdos no município de São Paulo? 

O objetivo geral desta pesquisa decorre das problematizações e 

contextualização apresentada: Analisar as políticas públicas de Educação para 
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Surdos e o currículo proposto pela Prefeitura Municipal de São Paulo, com foco 

na concepção de Educação Bilíngue e a repercussão do atendimento de 

alunos surdos na comunidade escolar da Diretoria Regional de Educação de 

São Miguel Paulista (DRE MP).   

Em decorrência dessa configuração da finalidade central da pesquisa 

são delineados como objetivos específicos: 

 

1. Caracterizar práticas de ensino na concepção de alfabetização como 

letramento, concebidas a partir da língua de sinais como língua materna 

dos Surdos. 

2. Identificar o significado da identidade e da cultura Surda, contido nas 

práticas de ensino.  

3. Investigar o currículo existente em escolas da DRE MP e verificar como 

é concebida a identidade do aluno Surdo. 

4. Verificar a realidade dos estudantes Surdos em escolas inclusivas, em 

relação ao contexto das escolas bilíngues, com currículo voltado 

especificamente para a Educação de Surdos 

A Diretoria Regional de Educação de São Miguel Paulista- DRE MP, 

definida como lócus da pesquisa, conta com a presença de Surdos inseridos 

em classes regulares em algumas escolas, tanto EMEIs – Escolas Municipais 

de Educação Infantil, como EMEFs – Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental.  

A DRE MP oferece também atendimento aos estudantes Surdos numa 

escola especial, uma entidade filantrópica, cuja direção é de responsabilidade 

de religiosas. A escola é bilíngue e atende muitos estudantes Surdos, que são 

encaminhados pela DRE MP por optarem por uma escola só para Surdos, com 

um currículo voltado a Cultura Surda. 

Partindo da premissa de que a escolha sobre a Educação oferecida é de 

competência da família, esta pesquisa possibilitará refletir sobre a construção 

de uma identidade Surda, pensando no desenvolvimento integral do ser 

humano.  

A metodologia deste estudo caracteriza-se pela abordagem qualitativa, 

com utilização da pesquisa bibliográfica, análise documental e pesquisa de 

campo, sendo que na dimensão empírica pretende-se verificar no âmbito da 
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escola bilíngue e da regular como os surdos são inseridos (incluídos), 

analisando o contexto dos dois tipos de ensino, existentes na Prefeitura 

Municipal de São Paulo, tendo como referência a abordagem bilíngue e a 

ideologia acerca do que seja Ser Surdo.  

A realização da análise documental inclui a identificação do PPP – 

Projeto Político Pedagógico, documento das ações pedagógicas das unidades 

escolares, bem como deliberações norteadoras das ações pedagógicas no 

Município de São Paulo, como o recente Currículo da Cidade voltado a 

educação de Surdos, com os componentes curriculares: Libras e Língua 

Portuguesa como segunda língua para Surdos, publicado no ano de 2019. 

Esse procedimento metodológico incorporou também consulta a semanários, 

cadernos de avaliação de sondagem da escrita dos estudantes e  registros do 

SGP – Sistema de Gestão Pedagógica.  

A análise documental, assim como a pesquisa de campo, foram 

pautadas em referências bibliográficas, que se reportam a obras e autores 

relevantes para a composição da base teórico conceitual. Essas 

sistematizações foram complementadas com a análise de obras de arte que 

retratam a cultura Surda tais como vídeos e pinturas. 

A metodologia compõe-se também de observações de aulas nas 

escolas, para verificar: a relação das práticas de ensino na concepção de 

alfabetização como letramento, a partir da língua de sinais como língua 

materna dos Surdos e identificar o significado da identidade e da cultura Surda, 

contido nas práticas educativas; as relações interpessoais entre estudantes 

surdos com outros estudantes surdos e/ou ouvintes e com professores e 

demais pessoas da escola; além da relação com o interprete/ guia interprete de 

libras. 

A pesquisa de campo foi realizada também por meio de entrevistas com 

utilização de roteiro semi-estruturado (Apêndice 03 e 04) composto de 

perguntas abertas e fechadas, tendo como sujeitos: gestores, professores, 

instrutora de Libras, interpretes/guias interpretes de libras e estagiária de 

CEFAI que atua com a política de inclusão. 

Destaca-se, diante dos componentes metodológicos apresentados, que 

o projeto desta pesquisa foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética da PUC-



29 

 

SP, sob o número do parecer: 3.171.341, na data de 26 de fevereiro de 2019, e 

seu comprovante anexado a esta Dissertação (Anexo 01). 

Pretende-se que os resultados deste estudo contribuam para que a 

identidade Surda seja valorizada e respeitada numa sociedade de maioria 

ouvinte. Diante do exposto explicitam-se as partes estruturantes da 

investigação realizada, considerando as complementações previstas para 

finalização dos respectivos conteúdos. 

No primeiro capítulo serão abordados conhecimentos que relacionam 

Surdez e Educação, abordando a história da educação de surdos, a concepção 

histórico social e cultural de surdez e as abordagens educacionais, com 

relevância para o fato da comunidade Surda defender atualmente um currículo 

que valorize sua Cultura e priorize o uso da Língua de Sinais não apenas como 

forma de comunicação, mas parte de sua condição bilíngue. 

No segundo capítulo, são explicitadas as contradições que acontecem 

hoje dentro da escola, diante da concepção de Bilinguismo, sobretudo com os 

defensores da escola que se abre para aprender com as diferenças, sejam elas 

culturais, sociais, biológicas, enfim, diferenças presentes na sociedade e 

muitas vezes reproduzidas na escola. Essa discussão permite relacionar 

Currículo e Bilinguismo e requer o conhecimento das políticas públicas e bases 

legais que visam garantir uma educação para estudantes Surdos, que não 

desconsidere sua condição bilíngue, nem aspectos de sua cultura. Este 

capítulo discute também sobre o processo de aquisição da Língua Portuguesa 

escrita como segunda língua (L2) para as crianças surdas, partindo dos 

estudos surdos. 

O terceiro capítulo apresenta os resultados de análises desenvolvidas a 

partir das observações e entrevistas realizadas na pesquisa de campo, além da 

análise documental feita a partir de documentos norteadores das ações 

pedagógicas no âmbito escolar e no geral, do município de São Paulo, com a 

implementação  do Currículo da Cidade a partir de 2019.  
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1.  SURDEZ E EDUCAÇÃO  

A vida só pode ser compreendida olhando-se para 

trás; mas só pode ser vivida olhando-se para 

frente.  

Soren Kierkgaard 

As reflexões sobre a Educação de Surdos na atualidade, implicam no 

conhecimento das políticas públicas da Prefeitura Municipal de São Paulo, para 

a Educação de Surdos. Este estudo focaliza de modo mais específico a 

Educação de Surdos na Diretoria Regional de Educação de São Miguel 

Paulista (DRE MP), o que demanda a compreensão do contexto atual e da  

história de lutas da comunidade e do povo Surdo que se inseri ao longo da 

história da educação. 

Pensar o Currículo e decidir que tipo de Educação a ser proposto aos 

Surdos passa por uma concepção de Surdez, da constituição de quem é este 

sujeito que deve ser reconhecido como autor e ator do processo de ensino 

aprendizagem que os envolve. Este enfoque remete-se à consideração da 

ideologia, não só no que diz respeito a surdez e concepções acerca dela, mas 

do contexto cultural vigente.  

A história da educação de surdos passa por momentos marcantes, 

abordagens filosóficas distintas, cujos resquícios ainda coexistem. Embora a 

abordagem atual seja a bilíngue, o pensamento oralista ou de uma educação 

bimodal, como a Comunicação Total, tem ainda hoje seus adeptos ou 

defensores, mesmo entre aqueles que trazem em si características da surdez 

biológica. 

Decorre de reflexões nesse âmbito questões como: Quem é o surdo? O 

que define que alguém seja surdo? O que significa ser surdo num contexto 

social? Essas questões constituem-se componentes norteadores para 

desenvolvimento da temática pertinente a este capítulo.  

A surdez biológica ou a deficiência auditiva com seus graus de perda de 

audição é diagnosticada por médicos, hoje,no Brasil, desde que a criança sai 

da maternidade, pois com o teste da orelhinha3 ou triagem auditiva neonatal  já 

é possível determinar como é a audição daquele recém nascido, prevenindo, 

do ponto de vista biológico e médico, agravamentos em decorrência de perdas 

auditivas, ósseas e aéreas. No entanto, nem sempre este diagnóstico precoce 

foi possível, sendo que a surdez congênita teve diagnósticos dificultados pela 

semelhança de sintomas com deficiências intelectuais e ainda com transtorno 

invasivo do desenvolvimento, por tratar- se de dificuldades relacionadas a 

linguagem e a comunicação. 

                                                             
3 Teste da Orelhinha –conferir Lei federal  n° 12.303 de 02 de Agosto de 2010. 
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Por anos, a surdez foi vista pela sociedade mundial como uma 

deficiência não só física, mas também cognitiva, como vemos no filme “Seu 

nome é Jonas” (1979), em que a história do personagem Jonas, é retratada e  

o menino que nasce surdo é internado num hospital para deficientes mentais, 

pois a concepção de surdez como deficiência, retratada no filme, mostra que a 

surdez vista como deficiência não era entendida apenas como dificuldade de 

áudio comunicação, mas déficit cognitivo, intelectual. 

Cabe ressaltar que há diferentes concepções sobre a definição da 

surdez, que carregam em si, traços culturais vigentes na sociedade. Uma 

dessas concepções contempla a definição de surdez do ponto de vista 

audiológico ou biológico. A surdez é considerada assim a falta total ou parcial 

de audição de um indivíduo.  Essa definição vigorou por décadas, partindo de 

uma ideologia de surdez como falta de audição, que classifica o surdo como 

deficiente, e considera todo deficiente como incapaz, portanto marginalizado 

socialmente. Essa concepção que reflete a condição de marginalização dos 

deficientes vem de tradições relacionadas a uma cultura hegemônica. 

Concomitantemente, as ideologias curriculares que partem dessa visão cultural 

alicerçadas em uma pedagogia tradicional também estão enraizadas nesta 

cultura hegemônica.  

No entanto, ao longo da história, percebe-se um movimento que busca 

um rompimento com a cultura hegemônica e apresenta a necessidade de uma 

abertura ao diálogo cultural, como cita Strobel (2009), numa concepção que 

reflete sua fundamentação em conceitos como multiculturalismo e 

interculturalismo.  

Há quem considere a cultura de forma unitária, ou 

admita a existência não de uma cultura, no 

singular, mas de culturas no plural. A ideia unitária 

de cultura está relacionada na sociedade com as 

ideologias hegemônicas, de padronização, de 

normalização, nas quais todos devem se 

identificar com esta cultura única em um 

determinado espaço. (STROBEL, 2019, p.18) 

Nesse contexto, o currículo escolar traz a possibilidade do diálogo com 

as múltiplas culturas presentes na escola, incluindo, neste parâmetro a cultura 

surda, o que expressa que a surdez, não é identificada como deficiência, mas 

como diferença surgindo uma nova definição de surdez, no sentido 

antropológico, uma diferença de cultura. Esta nova definição de surdez, 

contempla quatro  fatores importantes: audiológico, linguístico, cultural e 

político. 

Antes, no entanto, de se chegar a esta definição recente acerca da 

surdez, que a vê como diferença, não mais como deficiência, é necessário 
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compreender que por séculos, a surdez entendida como deficiência, traz 

consigo concepções educacionais que visavam a cura patológica. 

Todas essas mudanças são paradigmas sociais que foram construídos e 

reforçados ao longo de vários séculos e desconstruídos para a composição de 

uma nova compreensão sobre a surdez.. Portanto, lutas que ainda persistem 

na busca de novos entendimentos para que se constate que essa 

desconstrução paradigmática é muito lenta, por isso as duas definições de 

surdez ainda coexistem mesmo nos dias de hoje. 

Com um olhar médico para a surdez, a diferença era algo que 

patologicamente precisava ser tratada e curada e a educação se pautava neste 

processo de tratamento e cura de uma doença na áudio comunicação. A ideia 

vigente de que o surdo era um “selvagem” ou mesmo alguém “incapaz” de 

sobreviver, trazia consigo posturas da família frente ao surdo. Numa atitude de 

desprezo ou superproteção, como ocorre com qualquer deficiência, sobretudo 

quando este surdo era filho de pais ouvintes, portanto, maior ainda era a 

preocupação de fazer com que esses filhos fossem “normais” para que se 

adequassem socialmente, aos padrões de normalidade biológica e não fossem 

colocados a margem da sociedade, nem os filhos, nem os familiares. 

A abordagem bilíngue tem quebrado esse paradigma em relação ao 

surdo. O Bilinguismo para surdos não é apenas um método de ensino, mas 

uma ideologia que traz uma nova identidade ao sujeito e redefinição para o 

conceito de surdez, uma concepção de que o surdo não é um deficiente, mas 

um ser social diferente, inclusive possuidor de uma cultura. Aderente a este 

pensamento, Gesueli (2006) menciona outros autores (Behares, 1993 e 

Vygotsky, 1989), que defendem essa ideia, e que a concepção bilíngue traz 

ligação com a abordagem sócio histórica de educação. 

Nessa perspectiva, a aceitação de uma língua 

implica sempre a aceitação de uma cultura 

conforme lembra Behares (1993). Para este autor, 

a passagem para a educação bilíngue significa 

uma mudança ideológica com respeito à surdez e 

não uma mudança meramente metodológica. 

Afirma que a educação bilíngue se propõe a 

transformar a educação dos surdos em uma 

pedagogia socializada, abandonando as práticas 

clinicas e terapêuticas, o que parece vir do 

pensamento de Vygotsky (1989): “Na psicologia, o 

problema da criança deve ser apresentado ou 

compreendido como um problema social, por que 

o aspecto social, antigamente diagnosticado como 

secundário e derivado, de fato é o fator principal e 

primário. (GESUELI, p.279, 2006)  
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A surdez, portanto, pode ser entendida hoje, como deficiência ou como 

diferença, dependendo da definição que se tem a respeito do que seja surdez; 

sendo assim, a estruturação do currículo tem como referência essas definições 

a respeito do que é ser surdo.  

Ainda tentando compreender a origem desses conceitos e definições de 

surdez, ao longo da história da humanidade, é necessário relembrar que  o 

modo de conceber o humano, as normas sociais e os padrões a respeito de 

como as pessoas devem ser, é definido pela cultura  de um povo e esses 

padrões se modificam no percurso histórico.  

Para muitos povos, o corpo como estrutura biológica, precisava ser um 

corpo perfeito e saudável. Perfeito no sentido de desempenhar um bom 

funcionamento em todas as funções biológicas esperadas deste corpo; mas ao 

mesmo tempo, que se adequasse as funções sociais para as quais este corpo 

devia ser preparado, tais como ser forte para as batalhas e para a 

sobrevivência ou fértil para a procriação. Esse pensamento de alguns povos 

antigos expressam que a deficiência nem sempre foi aceita, pois o corpo 

deficiente ou doente se considerava descartado frente às expectativas 

socialmente aceitas.  

Desse modo, um corpo doente ou deficiente do ponto de vista social, 

não era aceito e a pessoa humana era desprezada, rejeitada, menosprezada, 

descartada. Muitos seres humanos foram descartados assim, não só por seus 

corpos serem considerados não sadios, mas também pela pobreza material e 

sua condição de vulnerabilidade.  

Alguns povos aceitaram o extermínio de seres humanos que não se 

adequassem a padrões corporais sociais de acordo a norma. Daí surge o 

conceito de eugenia; na busca de perfeição de características determinadas 

por um grupo social que se autodeterminava eleito, perfeito e melhor que 

outros povos e culturas. Assim, percebemos dominações de alguns povos em 

detrimento a outros, cujas culturas eram consideradas inferiores, muitas vezes, 

povos que dominados tornaram-se escravizados uns pelos outros. 

Além do olhar biológico para o funcionamento adequado do corpo, surge 

também, dentro do conceito de estética na Filosofia, com os Gregos, uma 

interferência cultural, na busca por um corpo que também fosse belo e que 

atendesse aos padrões estéticos para os corpos humanos, padrões  biológicos 

e estéticos, portanto, também padrões culturais acerca de um corpo humano 

ideal. Esses padrões foram se modificando culturalmente, ao longo da história, 

num culto ao corpo ideal; um corpo não deficiente, ou não imperfeito de acordo 

com padrões estabelecidos socialmente, por meio da cultura vigente.  

Desde a Antiguidade, as pessoas que não se enquadravam num 

determinado padrão social, seja de raça, religião ou que traziam alguma 
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diferença frente às concepções e padrões sociais, de acordo com sua cultura, 

eram marginalizadas. Considerados seres inferiores, os deficientes auditivos, 

surdos, eram incapazes de desenvolver comunicação ou pensamento, 

portanto, além de deficientes auditivos eram carentes de inteligência, culpados 

de fracassos em sua vida escolar e social. Como consequência foram 

segregados, vítimas de exclusão social, abandonos e até extermínios.  

Vemos o reflexo disso, em culturas de povos e civilizações antigas, 

como gregos, semitas, até mesmo de egípcios que cultuavam a ideia de corpo 

incorruptível e imortal, sobretudo os faraós, considerados deuses. 

Na Grécia Antiga, Platão considera que a boa Educação se revelava na 

capacidade de proporcionar ao corpo toda a beleza e excelências ou virtudes 

possíveis. Como nos lembra Casali (2019), para Platão, corpo e alma eram 

separados no que concerne a aprendizagem. Aristóteles, ao contrário, diz que 

não existe dualidade entre corpo e alma, então, para o Grego, um corpo são 

era sinônimo de mente sã, um corpo deficiente era uma mente intelectualmente 

incompetente ou incapaz.  

Moura (2000) nos ressalta sobre o pensamento dos gregos a respeito 

dos surdos, na antiguidade, pautado na concepção aristotélica de que corpo e 

mente (alma) não eram dissociados: 

Os ouvintes na antiguidade consideravam que os 

Surdos não eram seres humanos competentes. 

Isto decorria do pressuposto de que o 

pensamento não podia se desenvolver sem 

linguagem e que esta não se desenvolvia sem a 

fala. Desde que a fala não se desenvolvia sem a 

audição, quem não ouvia, não falava e não 

pensava, não podendo receber ensinamento e, 

portanto, aprender. (MOURA, 2000, p.26) 

 Este pensamento sobre a surdez, na Grécia Antiga, era bastante 

difundido no que se refere às questões de aprendizagem. Aristóteles afirma 

que corpo e alma (ou mente) não se separam, portanto um corpo deficiente 

não é capaz de aprender, ou seja, é intelectualmente incapaz. Esta concepção 

de que o desenvolvimento do pensamento está diretamente ligado ao 

desenvolvimento da linguagem, no entanto, surge em outros períodos 

históricos. Sobre o pensamento aristotélico a respeito da surdez, para os 

gregos, Moura (2000) complementa: 

Aristóteles considerava que a linguagem era o que 

dava condição de humano para o indivíduo. 

Portanto, sem linguagem o Surdo era considerado 

não humano. Para ele também o Surdo não tinha 

possibilidade de desenvolver faculdades 
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intelectuais. Isto acarretou, durante séculos, 

desde quando foi iniciado o trabalho de 

“recuperação" dos surdos-mudos, a necessidade 

de se dar fala a eles. Era a sua "humanização" 

que seria então conseguida desta forma. A 

questão que se coloca atualmente é: quanto deste 

conceito não está ainda interiorizado nos atuais 

educadores, nos familiares dos Surdos e na 

população em geral? (MOURA, 2000, p. 26-27)  

Culturalmente, este conceito ainda está enraizado em preconceitos 

velados, não só em relação à surdez, mas ao acolhimento do diferente. 

Referindo-nos a surdez, hoje ainda entendida como deficiência, é possível 

perceber que este pensamento não está muito distante de nós, nos dias atuais.  

A visão de Aristóteles, como parte da história do povo surdo, hoje, é retratado 

por artistas Surdos, através da arte, como forma de expressão da cultura 

surda, o que pode ser observado nesta tirinha (FIGURA 01) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É relevante salientar que o corpo não pode ser desconsiderado como 

parte integrante no processo de aprendizagem escolar, sobretudo a partir de 

estudos de neurociências que correlacionam corpo e cérebro. Também é 

necessário perceber a influência do corpo, e do ideal de corpo perfeito e sua 

influência na educação de surdos, sobretudo por causa da visão de surdez 

como imperfeição e incapacidade, que vigorou por séculos, desde a 

antiguidade, com a afirmação de que o corpo imperfeito não era capaz de 

aprender, como dissertado anteriormente.  
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A falta de um bom funcionamento de corpo e mente no ser humano, 

considerado na perspectiva da patologia ou deficiência, colocou pessoas 

nessas condições, fora da possibilidade de aprendizagens escolares, degradou 

sua dignidade humana, pela exclusão, isolamento social e situação vulnerável 

diante da sociedade. Não havia sentimento de pertencimento social, o que 

causou grande influência na constituição de uma identidade, como afirmado em 

reflexões precedentes, o que não se restringiu apenas aos surdos, mas a todos 

os diferentes.   

Na cultura grega, um corpo saudável era muito importante e valorizado. 

Também os Romanos traziam a visão de deficiência física do surdo, 

relacionada à incapacidade intelectual, o que os colocava a impossibilidade de 

terem direitos. Moura (2000), também explicita como eram tratados os surdos 

na cultura romana: 

Os romanos privavam os Surdos que não podiam 

falar de todos os seus direitos legais. Eles não 

podiam fazer testamentos e precisavam de um 

curador para todos os seus negócios. Os Surdos 

eram tidos como incapazes de gerenciar os seus 

atos, perdiam a sua condição de ser humano e 

eram confundidos com o retardado. Até o século 

XII eles não podiam se casar. (MOURA, 2000, p. 

27) 

Na cultura semita, um corpo que não era saudável biologicamente por 

trazer, em si, alguma deficiência ou patologia era marginalizado. Na Bíblia há 

vários relatos históricos da concepção do povo semita, tanto no antigo, como 

no novo testamento, de que doença ou deficiência era fruto de infortúnio, 

maldição ou pecado. Nesta cultura, como em outras já mencionadas, não só 

deficientes eram mal tratados e julgados, mas todos os enfermos e deficientes 

eram colocados numa condição de inferioridade por suas limitações físicas ou 

mentais.  

Algumas patologias chamavam mais a atenção, como a lepra, conhecida 

hoje como hanseníase. Os leprosos eram considerados “impuros” e eram 

separados do restante da comunidade local, vivendo em isolamento social por 

causa de sua patologia. A Bíblia traz alguns relatos sobre os leprosos, e 

especificamente, no antigo testamento, no livro de Levítico, Capítulo 13, 

versículos de 1 a 3, que mostra como o leproso era socialmente orientado a se 

comportar: 

Se se formar sobre a pele de um homem um 

tumor, um dartro ou uma mancha, pode tratar-se 

de um caso de lepra na pele. Será conduzido a 

Aarão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes seus 

filhos. O sacerdote examinará a enfermidade 
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sobre a pele. Se no lugar enfermo o pelo se 

tornou branco e a enfermidade se tornou mais 

profunda na epiderme, é caso de lepra. Depois da 

observação, o sacerdote o considerará impuro. 

(BÍBLIA DE JERUSALEM, 2013, p. 177). 

O leproso, como lemos, é considerado “impuro”, portanto posto a 

margem da sociedade. Os recursos médicos eram precários. Não havia 

médicos à disposição da grande maioria dos cidadãos e os doentes morriam de 

patologias simples as mais complexas. A medicina ainda não era uma ciência 

acessível as pessoas, portanto, o sacerdote cumpria este papel de examinar os 

doentes e os deficientes, rezando junto a Deus, o transcendente, pela cura das 

enfermidades ou das deficiências, que acreditava-se, nesta cultura, ser fruto de 

um castigo ou infortúnio ou pecado contra o Criador. 

A lepra, hoje também conhecida por Hanseníase ou mal de Hansen nem 

mesmo era vista como doença passível de cura pelo povo semita e os leprosos 

postos fora da sociedade, muitas vezes morriam sozinhos em cavernas, num 

total isolamento social, que persiste já em civilizações mais modernas, como 

percebemos ao verificar o isolamento dado a estes doentes pelo medo do 

contágio e pelo desconhecimento a respeito da enfermidade. O filme Damião 

de Molokai4, narra a história real da existência de uma ilha denominada 

Molokai, para onde os leprosos eram levados, numa cultura diferente dos 

povos semitas.  

Nesta situação de vulnerabilidade social e marginalização, o enfermo 

sofria duplamente: em seu corpo por ter uma doença desconhecida que 

tornava esta pessoa diferente dos demais; e pelo isolamento social e culpa que 

esta condição lhe impunha. Estas condições de vida resultavam em dor física e 

moral. 

Voltando o olhar para as deficiências, ainda, lendo o Novo Testamento, 

no Evangelho de João, há um relato sobre a cegueira. O evangelista João, no 

capítulo 9, versículos de 1 a 3, narra sobre “o cego de nascença”. Ele mostra 

bem a concepção de deficiência, sobretudo as congênitas, consideradas 

culturalmente, pelo povo semita, como punição, maldição ou como 

merecimento por mal cometido pela família. Sendo assim a segregação 

acontecia com o deficiente e com a sua família, causando isolamento social de 

várias pessoas: 

Ao passar, ele viu um homem, cego de nascença. 

Seus discípulos lhe perguntaram: “Rabi, quem 

pecou, ele ou seus pais, para que nascesse 

cego?” Jesus respondeu: “Nem ele nem seus pais 

pecaram, mas é para que nele sejam 

                                                             
4 Filme Damião de Molokai, conferir citação nos referenciais, ao final da dissertação. 
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manifestadas as obras de Deus.” - João 9, 1-3 

(BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2013,  p. 1867) 

Percebemos bem o pensamento semita, no questionamento dos 

discípulos: “Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego?” A 

crença era que a deficiência era punição, maldição, merecimento de algo ruim 

que tinha sido feito, fruto de pecado. A resposta de Jesus é uma desconstrução 

deste paradigma vigente na época, quando ele afirma: “Nem ele nem seus pais 

pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus.” 

Além da cegueira, também encontramos várias passagens bíblicas que 

retratam cura de enfermidades, de deficiências e a presença de surdos, ou 

surdos-mudos. A definição de surdez como a falta da audição é presente 

constantemente nos relatos associada a mudez ou alguma dificuldade para 

falar como a gagueira.  Além disso, é retratado que a deficiência destitui a 

dignidade humana, portanto curar alguém de sua enfermidade ou deficiência 

era trazer este alguém ao meio social, restituindo-lhe a dignidade de ser 

considerado humano.  

O relato da cura do homem da mão seca, retrata bem isso. Inclusive 

uma frase desta narrativa foi utilizada pela CNBB – Conferência dos Bispos do 

Brasil como lema: “Levanta-te e vem para o meio! (Mc 3, 3)”, em sua anual 

campanha da fraternidade em 2006, cujo tema tratado foi “fraternidade e 

pessoas com deficiência” , para mostrar a necessidade de restituir dignidade as 

pessoas com deficiência, entendido que culturalmente excluídos e 

marginalizados ao longo da história, ainda o são, em diversos contextos sociais 

e políticos. Segue a narrativa da cura do homem da mão seca (atrofiada), pelo 

evangelista Marcos, no capítulo 3, versículos de 1 a 6: 

E entrou de novo na sinagoga, e estava ali um 

homem com uma das mãos atrofiada. E o 

observaram para ver se (Jesus) o curaria no 

sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem da 

mão atrofiada: “Levanta-te e vem aqui para o 

meio”. E perguntou-lhes: “É permitido, no dia de 

sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida 

ou matar?” Eles, porém, se calavam. Repassando 

então sobre eles um olhar de indignação, e 

entristecido pela dureza do coração deles, disse 

ao homem: “Estende a mão!” Ele a estendeu, e 

sua mão estava curada. Ao se retirarem os 

fariseus com os herodianos imediatamente 

conspiraram contra ele sobre como o destruiriam. 

(BÍBLIA DE JERUSALEM, 2013, p. 1762- 1763) 

A cura deste homem da mão atrofiada, ou da mão seca em algumas 

traduções, retrata um homem que tendo uma deficiência física, bem como o 
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cego de nascença, trazia a exclusão social. Neste relato, não são citados os 

motivos da sua deficiência como fruto de pecado, mas a exclusão que isso traz 

a quem de certa forma possui um estigma social, que o impede por exemplo, 

de trabalhar, o que para o povo semita não era considerado costume em dias 

de sábado,  porque o sábado era culturalmente considerado um dia de culto a 

Deus, mas Jesus rompe com paradigmas sociais vigentes ao curar o homem 

deficiente, não só restituindo a dignidade de um homem socialmente excluído, 

mas questionando o seguimento exagerado a normas sociais e costumes deste 

povo. O Evangelista Marcos, no capítulo 7, versículos de 31 até 37, narra o 

encontro de Jesus com um outro deficiente, dessa vez, um surdo-mudo: 

Saindo de novo do território de Tiro, seguiu em 

direção do mar da Galileia, passando por Sidônia 

e atravessando a região da Decápole. Trouxeram-

lhe um surdo que gaguejava, e rogaram que 

impusesse as mãos sobre ele. Levando-o a sós 

várias para longe da multidão, colocou os dedos 

nas orelhas dele e, com saliva, tocou-lhe a língua. 

Depois, levantando os olhos para o céu, disse: 

“Efatá” que quer dizer: “Abre-te”. Imediatamente 

abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se 

desprendeu, e falava corretamente. Jesus os 

proibiu de contar o que lhes acontecera, mas 

quanto mais os proibia, tanto mais eles o 

proclamavam. Maravilhavam-se sobremaneira, 

dizendo: ”Ele fez tudo bem; faz tanto os surdos 

ouvirem como os mudos falarem.” (BÍBLIA DE 

JERUSALÉM, 2013, p. 1770) 

Para o povo semita, a surdez, bem como as outras deficiências e 

enfermidades cuja cura fosse desconhecida, eram motivo de exclusão e 

isolamento social, portanto a cura de deficiências e patologias devolvia a 

dignidade da pessoa humana, devolvia o seu pertencimento social, além disso 

já não eram mais considerados pecadores públicos, pois a deficiência ou a 

enfermidade incurável ou ainda a pobreza eram vistos como punição de Deus. 

Jesus vem descontruir paradigmas culturais e muitos conceitos atribuídos a 

divindade, que de fato, eram sim costumes e normas culturais humanas, no 

antigo e no novo testamento.  

Às leis trazidas por Moisés, no antigo testamento, Jesus deixa claro que 

só foram dadas por Deus, por causa da dureza do coração do ser humano. A 

que se refere essa dureza de coração? Compreender que mais vale a vida 

humana que certos estigmas culturais que não reconhecem a dignidade 

humana acima de padrões de normalização injustos. 

Alguns povos indígenas também não aceitam a deficiência ou a doença 

em suas tribos e exterminam as crianças que nascem com alguma deficiência  
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ou algo que os impeça de sobreviver na mata. Uma criança com deficiência 

dificilmente, sem ajuda, sobreviveria na mata, por isso entre eles, todos devem 

ser perfeitamente sadios, necessitando do uso de todos os seus sentidos, para 

conquistar a sobrevivência. 

As abordagens apresentadas permitem perceber que em várias culturas 

havia um culto a um corpo perfeito e saudável. Ainda hoje, nossa cultura expõe 

muitos traços de uma concepção hegemônica sobre o corpo e sobre a 

valorização ou desvalorização do outro, do diferente. Strobel (2009) compõe  

preciosa contribuição ao refletir que embora essas concepções sobre o outro 

venham se modificando, na abertura ao diálogo acerca das diferenças persiste 

ainda hoje, uma visão cultural de hostilidade e não de alteridade positiva. 

Na teoria moderna, a cultura se torna sabedoria 

grandiosa ou arma ideológica, uma forma isolada 

de crítica social. Esta teoria possui a ideia de uma 

cultura única e perfeita, a alteridade e a diferença 

são vistas como mancha para a sociedade, 

fazendo com que tenham a necessidade de 

transformação do “outro”, isto é, como já ilustrado 

anteriormente, moldando os sujeitos “diferentes” 

para serem iguais a eles. (STROBEL,p. 19, 2009) 

 Sendo uma mancha para a sociedade, como Strobel (2009) menciona, a 

surdez vista como deficiência, assim como qualquer doença grave, contagiosa 

ou não, não era aceita, e ao contrário, era repelida pela sociedade, pois a 

doença ou a deficiência caracterizava sinal de imperfeição intolerada numa 

cultura que valoriza corpos e mentes perfeitas, necessitando normalizar as 

pessoas, padronizando-as. As que não faziam parte, dos padrões eram 

descartados ou viviam marginalizados. 

 Marginalizados assim, muitas famílias ouvintes superprotegiam seus 

filhos surdos ou os isolavam no convívio social, ou ainda permitiam utilizar 

códigos de uma linguagem compreendida apenas no âmbito familiar, sem 

estrutura de língua, para que pudessem estabelecer algum tipo de 

comunicação entre a família, não privando totalmente o entendimento desse 

surdo sobre a realidade que o cercava, como nos mostra Dalcin apud Quadros, 

org (2006): 

Isolados no meio familiar, impossibilitados de se 

apropriar da língua materna – a língua oral- eles 

não tem condições de compartilhar o mesmo 

código, que a mãe. Em consequência, ficam 

expostos a graves restrições linguístico-sócio-

culturais que acarretam sérias limitações quanto a 

sua subjetividade. Por sua vez, essas condições 

determinam uma estagnação subjetiva e uma 
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exclusão linguística que os deixam 

marginalizados, sem condições de inserção e de 

apropriação da cultura e de seu entorno, a cultura 

familiar. (DALCIN, apud QUADROS, org,  2006, 

p.193) 

Considerada, a surdez, como patologia e o surdo como deficiente, 

incapaz de ser autônomo, que precisava de cuidados e proteção, muitas vezes 

constituindo comunicação apenas com sua família, visto como um ser 

“selvagem” em alguns momentos e em outros como um coitadinho por falta de 

uma comunicação clara com os demais, o fato é que os surdos eram privados 

de língua.  

Entendida como deficiência, a surdez precisava de tratamento e cura 

visando, sempre a normalização desses sujeitos, como mencionado. Toda a 

busca por compreensão dos surdos vem dessa imposição de normalidade, com 

interesses políticos, religiosos, econômicos, que se mobilizavam dentro deste 

padrão cultural. No entanto, historicamente foi possível perceber, mesmo num 

paradigma audiológico da surdez, que nem todos os surdos eram iguais. Havia 

padrões diferentes de surdez, como perda auditiva, o que hoje podem ser 

verificados com testes e exames diversos como a audiometria, que mede os 

graus de perdas auditivas e acusias. 

Quanto aos tipos de surdez, elas podem ser totais ou parciais, 

congênitas ou adquiridas, pré linguísticas ou pós linguísticas. Essas 

diferenciações, encontram-se explicitadas no segundo capítulo, ao ser 

abordada a relação entre cultura e currículo da educação Bilíngue para Surdos. 

Dependendo do tipo de surdez, o surdo traz maior dificuldade de 

compreensão da realidade, submetidos ao uso da língua oral, sobretudo, no 

caso de surdos pré linguísticos, como afirma Sacks (2010), por não adquirirem 

língua nenhuma, o que os tornava mais isolados e mais marginalizados, além 

de serem vistos pela sociedade, como selvagens que não possuíam 

comunicação. 

A situação das pessoas com surdez pré linguística 

antes de 1750 era de fato uma calamidade: 

incapazes de desenvolver a fala, e portanto 

“mudos”, incapazes de desenvolver a fala, e 

portanto “mudos”, incapazes de comunicar-se 

livremente até mesmo com seus pais e familiares, 

restritos a alguns sinais e gestos rudimentares, 

isolados, exceto nas grandes cidades, até mesmo 

da comunidade de pessoas com o mesmo 

problema, privados de alfabetização e instrução, 

de todo o conhecimento do mundo, forçados a 

fazer os trabalhos mais desprezíveis, vivendo 
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sozinhos, muitas vezes à beira da miséria, 

considerados pela lei e pela sociedade como 

pouco mais do que imbecis – a sorte dos surdos 

era evidentemente medonha.  

Mas o que mais se evidenciava não era nada em 

comparação com a destituição íntima – a 

destituição do conhecimento e do pensamento 

que a surdez pré – linguística podia acarretar, na 

ausência de qualquer comunicação ou medidas 

reparadoras. (SACKS, 2010, p. 24) 

A educação formal foi, independente da surdez ou da deficiência 

biológica ou de qualquer patologia, por muito tempo, privilégio de alguns, 

sobretudo de nobres, posteriormente de burgueses. A educação das crianças 

nobres e burguesas era confiada aos padres e este processo foi, por muitos 

anos, celetista e excludente, fruto de uma cultura hegemônica.  

Verificando que a cultura de um corpo sem defeito era vigente em 

diversas culturas, e que por esta concepção, a deficiência causava 

marginalização social, é necessário relembrar um pouco da história da 

educação de surdos, quando estes foram considerados treináveis e ao ser 

considerada possível, parte de mudanças que ocorrem ao longo dos anos na 

educação, com ideologias relacionadas à atuação da educação especial. 

Nesse contexto o surgimento do AEE - Atendimento Educacional 

Especializado, representa uma das mudanças na educação especial ao 

oferecer rede de apoio para estruturar a proposta de educação inclusiva, em 

que todos, com suas diferenças, convivem no mesmo espaço. Mais que 

integração, a ideia vigente é a de inclusão. No entanto esta inclusão apresenta 

muitos dilemas que não foram resolvidos, sobretudo no que se refere a 

Educação de Surdos. 

Esse movimento de Educação para todos, na ocasião não considerava a 

diferença linguística dos surdos, pois mesmo no âmbito da educação especial 

para surdos esta dimensão foi ignorada por muito tempo, sendo que 

predominavam práticas de imposição da língua oral, culturalmente majoritária. 

Nos primórdios da história da Educação, a criança era uma tábula rasa e 

esta não possuía conhecimento algum, o conhecimento estava centrado no 

professor. As concepções sobre a construção do conhecimento foram 

significativamente alteradas após estudos da Psicologia do Desenvolvimento e 

contribuições de Piaget, Vygotsky, Wallon, Ausbel, Luria, e outros e atualmente 

também com contribuições das neurociências.  

Da mesma forma a Educação formal, nem sempre foi acessível a todos, 

mas a uns poucos, nobres, pessoas de classes sociais dominantes 
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socialmente, sobretudo após as intervenções do regime  capitalista. Constata-

se assim que as mudanças sociais e culturais também influenciam os 

processos educacionais e o currículo. Os Surdos nem sempre tiveram acesso a 

educação formal, e ainda hoje, é possível encontrar surdos tratados como 

selvagens, destituídos de linguagem, de língua e por isso, fragilizado nas 

interações sociais e quanto ao conhecimento de mundo e significações que a 

linguagem proporciona. 

Na sequência, são especificadas as três abordagens educacionais que 

fazem parte da educação de surdos no mundo. 

1.1. Diferentes Concepções de Surdez 

Quando eu aceito a língua de outra pessoa, eu 

aceito a pessoa... Quando eu rejeito a língua, eu 

rejeito a pessoa por que a língua é parte de nós 

mesmos... Quando eu aceito a Língua de Sinais, 

eu aceito o Surdo, e é importante ter sempre em 

mente que o Surdo tem o direito de ser Surdo. 

Nós não devemos muda-los..., temos que permitir-

lhes ser Surdo.  

Terje  Basilier  

Retomando reflexões e sistematizações anteriormente desenvolvidas 

confirma-se que ao longo da história temos duas concepções distintas de 

surdez: deficiência que marginalizava a pessoa surda; diferença que entende a 

surdez como uma língua e realidade cultural que caracteriza o povo surdo.  

Há três períodos importantes na educação de surdos, que caracterizam 

a surdez, classificando-a socialmente como deficiência ou como diferença, 

definindo a identidade surda ao longo da história, bem como as metodologias 

de ensino para os surdos: Oralismo, Comunicação Total e Bilinguismo. 

Essas abordagens não se referem apenas a metodologias de ensino, mas 

traduzem concepções acerca do ser surdo para a sociedade. 

As três abordagens coexistem, e ainda possuem seus adeptos e 

defensores, mesmo com a prevalência da educação bilíngue propagada 

sobretudo no século XX, trazendo muitos avanços na compreensão do povo 

surdo e dos processos de aprendizagem a eles relacionados. No Brasil, 

instituições que defendem os direitos políticos dos surdos, buscam junto ao 

MEC - Ministério da Educação, a construção de políticas públicas que 

garantem e norteiam a educação bilíngue para surdos. 

Mesmo com todo esse movimento, pelo bilinguismo e sobretudo pelo 

reconhecimento do direito linguístico dos surdos, há orientações médicas que 

ainda brigam pelo padrão de normalização biológica, com a indicação de 
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aparelhos auditivos e implantes cocleares, mesmo em crianças ainda 

pequenas. Há também um grupo de “surdos que ouvem” ou “surdos que 

falam”, formado por surdos e familiares de surdos que não tem a língua de 

sinais como marca de sua identidade e insistem em buscarem a normalização, 

porque assim se identificam, embora sua audição seja praticamente nula. 

Estes, ainda hoje, são surdos oralizados, que preferem continuar assim. 

O oralismo  marca bem a fase em que a surdez é vista como deficiência 

e o bilinguismo traz a visão antropológica da surdez vista como diferença. 

Neste contexto, a palavra surdez é escrita com “S” maiúsculo, tendo em vista 

essa diferença, pois Surdo é um sujeito parte de um povo e portanto, com uma 

cultura própria. Entre o Oralismo e o Bilinguismo, há um período de transição 

chamado de Comunicação Total, pelo uso de todos os tipos de comunicação 

possíveis. Na sequência cada período e abordagem utilizada na educação de 

surdos encontram-se explicitados para maior entendimento desses conceitos.  

As abordagens filosóficas permitem a compreensão de como a 

sociedade entendia a pessoa surda considerando as ideologias dominantes em 

cada período, suas influências nas concepções de ensino e na cultura de cada 

época. A análise de obras de arte revelam que as mesmas retratam as 

abordagens educacionais de educação para surdos: Oralismo, Comunicação 

total e Bilinguismo. As obras do artista surdo Paul Scearce, apresentam o 

retrato  pelos próprios surdos, e sob a ótica do povo surdo, de uma história que 

é parte de sua cultura. 

Retomando, o oralismo revela a concepção de surdez como deficiência 

e transparece as ideologias vigentes de uma cultura hegêmonica muito 

presente na sociedade, classificando os deficientes como seres inferiores aos 

demais.  

É importante mencionar que a abordagem oralista surge após a 

necessidade de promover uma educação para crianças surdas que por um 

longo período foram marginalizadas na sociedade e não tinham acesso à 

escola. Essa situação se altera no período da revolução industrial, pela 

necessidade de gerar mão de obra trabalhista na sociedade capitalista, quando 

também começa a surgir uma educação para surdos como menciona 

Albres(2010): 

A sociedade burguesa proporciona um espaço 

histórico de aglutinação de pessoas surdas para 

fins de produção na fábrica ou mesmo na 

educação. A compreensão dessa articulação 

permite penetrar na formação da Língua de Sinais 

no espaço escolar.  

Constata-se na Educação dos Surdos uma 

preocupação com as habilidades linguísticas, 
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reflexo da concepção da linguagem como espelho 

da mente. Nessa perspectiva, aqueles que não 

falavam bem não pensavam bem. Desse modo, 

todos deveriam ter direito à educação, preceito da 

Escola Nova e da luta pela democratização do 

ensino. (ALBRES, p.14-15, 2010) 

 Quando surge essa preocupação de que os surdos, considerados não 

humanos, deficientes, tivessem acesso a educação, da mesma forma que os 

ouvintes, ocorre uma diferenciação na forma de ensino de acordo com a classe 

social dos indivíduos. Assim como a educação dos burgueses tinha um 

currículo específico, que se diferenciava das escolas de oficio, as crianças 

surdas também tinham educação diferenciada conforme sua classe social, 

como relata Albres (2010): 

A democratização de qualquer tipo de ensino 

tarda a acontecer. Assim, a educação destinava-

se aos surdos que tinham boas condições 

econômicas, proporcionando-lhes o ensino da 

fala, da escrita e da leitura. Para os menos 

favorecidos, cabia o ensino de sinais para a 

comunicação imediata, a dimensão funcional do 

trabalho e da subsistência. (ALBRES, p. 15, 2010) 

Pensando que as almas das crianças consideradas selvagens, menos 

favorecidas socialmente, precisava ser salva por meio da educação, o abade 

Charles De L’Eppé (1712 - 1789) foi um dos que se ocupou desse tipo de 

educação, sendo o criador da primeira escola para surdos na capital da França. 

Nessa época se evidenciou a forma de atribuição de significado ao mundo que 

as cercava traduzido em gestos, em sinais. Assim, o abade permitia o uso de 

sinais e misturava um pouco da língua de sinais com práticas de treinamento 

da fala. Dessa forma os surdos, pela primeira vez, puderam comunicar-se com 

utilização de uma língua própria, o que fez com que De LÉppé fosse 

considerado o pai da língua de sinais. 

A língua oral, no entanto, tinha um status social, baseado numa 

concepção cultural de que o normal era utilizar essa língua e que quem não 

fazia uso dela, não era “normal”, portanto era marginalizado culturalmente e 

socialmente. Esse fato fez com que se acreditasse, na época, que as crianças 

que usavam sinais demoravam mais para aprender a língua oral e o fato de 

não falarem, mesmo que não significasse nada para os surdos, era entendido 

como preguiça ou falta de capacidade intelectual. Nesse contexto soma-se a 

evidência de que não havia preocupação com uma educação formal para as 

crianças surdas. 

A ilustração inserida na sequência retrata a educação da época de 

Charles De L’Eppé que diferenciava os nobres em relação aos pobres, 
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segmento este que incluía os marginalizados, os doentes e deficientes, como 

eram considerados os surdos.  

O clero era responsável pelo cuidado das almas e também pela 

instrução escolar de crianças. A ilustração (FIGURA 02) retrata a educação de 

surdos, realizada pelo abade Charles De L’Éppé. A intenção de educar os 

surdos, de fato, na época, era a de salvar as almas deles.  

  

Destaca-se nesse cenário que a língua escrita tinha um status 

privilegiado e uma importância maior que a língua falada. A língua escrita nem 

sempre foi acessível aos mais pobres e marginalizados da sociedade. Neste 

contexto de marginalização estavam os surdos, e a dificuldade de aprender a 

língua escrita, a partir da reprodução da fala, o que os colocava em defasagem 

de aprendizagem da língua escrita em relação às crianças ouvintes. 

Ao final da idade média, surgem trabalhos voltados a educação de 

crianças surdas especialmente na França, Espanha, Inglaterra e Alemanha, 

países europeus. Porém, somente no século XVIII o surdo começou a fazer 

uso de sinais livremente como forma de comunicação, embora, houvesse o 

predomínio da língua oral como característica de normalidade para as crianças. 

Outras lideranças se interessaram pela educação de surdos e permitiam 

o uso de sinais, como: Pedro Ponce de Leon (1510-1584), Pablo Bonet (1579-

1633), J. Bulwer (1614-1684), embora Charles De L’Eppé seja reconhecido 
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como o primeiro que permitiu o uso de sinais. No entanto, mesmo sendo 

pioneiro, aderiu ao método oral, o oralismo, que começou a ganhar força a 

partir de 1860, com a ideia de que a língua de sinais seria prejudicial ao 

aprendizado da língua oral.  

Essa ideia de que o uso de sinais prejudicaria a aprendizagem da língua 

oral pelas crianças surdas, forçando-as a falar, como se isso fizesse com que 

deixassem de ser surdos é bem parecida com a de prender a mão esquerda 

das crianças canhotas para que escrevessem com a direita. Tinha-se o 

pressuposto de que se as crianças pudessem escrever com a mão esquerda, 

não aprenderiam a escrever com a direita, por não existir um entendimento de 

que nem todas as crianças nasciam destras para a escrita, pois ainda não 

havia estudos sobre questões voltadas a dominância lateral. Assim também, 

um grupo grande de defensores da língua oral como majoritária e dominante, 

simplesmente negou aos surdos sua condição linguística natural, os sinais, 

forçando-os a falarem mesmo sem compreensão. 

Vinte anos após o oralismo ganhar força, em 1880, realizou-se o II 

Congresso Internacional de Educação de Surdos, porém os defensores da 

língua de sinais foram excluídos e houve a total proibição do seu uso. Na figura 

5 que retrata o histórico do período oralista, vemos as mãozinhas amarradas, 

como na questão de dominância lateral, em que as mãos dos canhotos eram 

amarradas. As mãozinhas dos surdos amarradas significava que os gestos 

foram proibidos na educação de surdos, embora continuassem existindo entre 

os surdos, de modo marginalizado. 

Alexander Graham Bell foi o ícone mais importante, defensor do 

oralismo, no congresso de Milão. A defesa do Oralismo, no entanto, não 

considerava somente o que parecia ser o melhor para a educação de surdos 

na época, mas trazia uma ideologia capitalista que visava a continuidade do 

uso de aparelhos auditivos e amplificadores de som. Graham Bell foi o inventor 

do telefone e também de aparelhos amplificadores de som, como o gramofone 

e outros aparelhos amplificadores de som de cunho auditivo. 

Dentre as obras de artes plásticas que retratam a realidade exposta 

selecionamos algumas produções do artista surdo Paul Scearce, iniciando com 

a obra apresentada na figura (FIGURA 03) que retrata o período oralista. Há na 

tela, a presença de uma religiosa católica ensinando uma garota surda a falar. 

A Educação, foi por muito tempo, feita por religiosos, e esteve a cargo da 

Igreja, não só a Educação de Surdos, mas de um modo geral. No caso 

específico dos surdos, também foram os religiosos, aqui representados pela 

freira, que iniciaram este trabalho.  

No rosto da menina surda há a expressão de sofrimento, marcado por 

suas lágrimas, por ser forçada a falar, treinada orofacialmente, numa visão de 

educação fônica. Os treinamentos oralistas eram uma violência aos surdos. A 
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menina chora, por não ter o direito de ser quem é, nem ter sua diferença 

considerada ou respeitada, precisando ser “normalizada”, e constituindo sua 

subjetividade pelo que lhe faltava para ser como os demais, porém, nunca seria 

ouvinte como os ouvintes, tendo uma identidade construída de modo frágil e 

distorcido. A realização deste treinamento diante do espelho, o caracteriza 

como o recurso diante do qual a criança constitui a sua subjetividade.  

 

Na parede do espaço onde a professora freira se encontra fazendo o 

treinamento orofacial com a menina surda encontra-se um quadro com retrato 

de Alexander Granham Bell, um dos grandes defensores da educação oralista 

como ideologia. O cientista propõe a construção de aparelhos audiofônicos 

para a surdez, dentre outras contribuições advindas de seus posicionamentos. 

A figura (FIGURA 04) reproduz também outra obra de Paul Scearce que 

retrata a proibição do uso dos sinais pelos surdos no Congresso de Milão de 

18805. Nessa composição o artista simboliza o período oralista por meio de 

mãos como se fossem caranguejos que são cozidos vivos até morrerem na 

                                                             
5 O Congresso de Milão foi o segundo congresso para discutir a educação de surdos, mas os professores 

surdos foram excluídos deste congresso com a intenção da imposição das práticas oralistas frente ao uso 

dos sinais que acontecia sobreposto a oralização em algumas escolas. Neste congresso e a partir dele, o 

uso de sinais foi totalmente proibido nas escolas de surdos com predominância da prática oralista por 

décadas. 
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água fervente. As mãos expressam os sinais que os surdos não podem fazer 

com suas mãos, diante da proibição do uso de sinais no congresso de 

educação de Milão, em que os professores surdos foram impedidos de 

participarem e se posicionarem a respeito da importância do uso de uma 

linguagem visuo espacial, feita através de gestos manuais, e de expressões 

faciais e corporais, ou seja pela utilização de uma linguagem não verbal. O 

simbolismos dessa produção demonstra a aniquilação do processo de 

significação da vida de todo o povo surdo. 

A figura (FIGURA 05) compõe-se de uma montagem gráfica com 

desenhos e textos que induzem reflexões sobre o período oralista. Essa 

produção integra uma coleção de livros sobre Libras, e seu conteúdo permite 

significar a cultura oralista num olhar médico, que ainda hoje, apesar das lutas 

da comunidade e do povo surdo pela implementação da educação bilíngue 

para surdos, encontra seus adeptos, não só entre pessoas da área médica, 

mas dos próprios surdos. 

Os surdos que defendem a concepção oralista se reconhecem como 

surdos oralizados e criaram uma comunidade para difundirem esse jeito de ser 

surdo. Defendem a constituição da sua identidade de modo a não aderir à  a 

uma prática linguística diferenciada, mas defendendo a cura da surdez e a 

condição de igualdade de falantes como os ouvintes.  Portanto os surdos 

oralizados querem ser “normais” e iguais aos ouvintes, se identificando com a 

cultura alusiva a um mundo completamente sonoro, não querendo utilizar a 

língua de sinais, ainda hoje, como sua língua materna. 

Os surdos e ouvintes defensores do oralismo presentes na sociedade 

contemporânea ainda tem uma ideia de que a surdez deve ser considerada 

apenas audiologicamente. Esta concepção articula-se com a compreensão da 

surdez como deficiência e patologia a ser tratada, inclusive com os implantes 

cocleares, embora estes não revertam sobretudo a surdez profunda pré 

linguística. 

 



50 

 

 

Porém a concepção oralista, associada à proibição da gesticulação 

tematizada no congresso de Milão que aboliu a presença de professores 

surdos, explica-se por um ideal capitalista. Com o avanço da ciência no século 

20, considerando sobretudo os estudos de Vygotsky sobre a linguagem e o 

desenvolvimento da mente humana, essa forte visão oralista defendida 

inclusive com estudos de uma linha da Psicologia que se separava da Filosofia, 

perde sua força, como cita Albres (2010): 

No século XX as pesquisas sobre a mente 

humana são desenvolvidas em diferentes áreas, a 

fim de compreender a atividade psíquica. O 

desenvolvimento e a consciência humana eram 

objetos de estudo. Um dos principais fundamentos 

da educação de indivíduos com surdez é a 

discussão de Vygotsky (1896 – 1934), 

pesquisador soviético que considera a linguagem 

determinante na formação dos processos mentais. 

Ele estudou e apresentou aspectos do 

desenvolvimento ontogenético da criança e da 

relação entre aprendizagem e desenvolvimento. 
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Em Fundamentos da defectologia, obra de 

referencia nos estudos da Educação de Surdos no 

Brasil, Vygotsky (1997) registra suasprincipais 

ideias sobre a Educação de Surdos. Além disso, 

faz uma dura critica ao método oral puro (método 

alemão). Para o autor, a educação recorre a uma 

excepcional severidade e coação sobre a criança, 

objetivando ensinar-lhe a linguagem, mas o 

interesse próprio da criança segue outro caminho 

(ibid p. 64) Concebe, entretanto, a leitura do 

movimento dos lábios como vantajosa, pois 

“possibilita a comunicação do surdo com pessoas 

normais e serve como instrumento de elaboração 

do pensamento e da consciência.” (ibid p. 63) 

(ALBRES, p. 17-18, 2010) 

Assim, a partir dos estudos de Vygotsky, surge um movimento que não 

descarta os treinamentos de aprendizagem de leitura labial e da proposta de 

oralização, mas, começa a ser agregado a possibilidade de uso de outras 

linguagens para a educação de surdos, surgindo assim, a abordagem baseada 

na gesticulação de sinais. 

Nesse contexto configura-se a Comunicação Total que marca um 

período de transição entre o oralismo e a atual concepção, o bilinguismo, 

mesclando a oralização com o uso de sinais. Neste período, os gestos foram 

permitidos, porém ainda não eram considerados como língua dos surdos. 

Havia a prevalência da língua oral e a educação caracterizava-se como 

bimodal, com o uso de oralização e dos sinais.  Ainda hoje encontramos 

práticas bimodais, em que ao mesmo tempo se faz uso do sinal com a palavra 

falada, o que comumente conhecemos como português sinalizado. 

Na verdade, a comunicação total admitia todos os modos possíveis de 

comunicação e permitia a mistura de todas: Leitura Labial, Oralização, uso de 

sinais... Assim, criaram-se artifícios para que a comunicação do surdo com o 

ouvinte acontecesse, não de uma forma natural para o surdo, porque o surdo 

não é um falante natural. Nesta perspectiva Santana (2010) faz algumas 

criticas ao período de Comunicação Total, que ainda inclui a visão de surdez 

como deficiência. 

No bimodalismo, a fala e a sinalização são 

praticadas ao mesmo tempo. O português 

sinalizado é um exemplo dessa abordagem. 

Apesar de vários trabalhos criticarem a 

estimulação simultânea, por acharem que a 

criança não é capaz de  processar duas línguas 

completamente diferentes, o que se observa na 

prática, é utilização das duas línguas 
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conjuntamente, verificando-se a preocupação com 

o desenvolvimento da linguagem oral. Assim, a 

criança aprende que palavra equivale ao sinal 

utilizado e com isso torna-se propensa a erros e 

produz frases incompreensíveis todas as vezes 

que expressa os próprios “pensamentos”. 

(Almeida, 2000) 

Goldfeld (1997) critica a comunicação total 

ressaltando que a língua de sinais não é utilizada 

de forma plena. Logo não se leva em conta o fato 

dela ser “natural” (ter surgido de forma 

instantânea na comunidade surda) e de carregar 

uma cultura própria. A criação de recursos 

artificiais para facilitar a comunicação e a 

educação dos surdos, dificulta a comunicação 

entre aqueles que dominam códigos diferentes da 

língua de sinais. Brito (1993) também argumenta 

que a comunicação total vem a ser apenas uma 

visão oralista camuflada, e que o oralismo e a 

comunicação total representam a mesma visão do 

problema. (SANTANA, p. 181, 2007) 

Nesse período a Língua de Sinais era compreendida apenas como uma 

forma de comunicação possível. Não era reconhecida como língua natural do 

surdo e nem permitida como tal, apesar de não ser proibido seu uso. Ainda não 

se compreendia que a língua de sinais não precisava estar condicionada ao 

uso da língua oral.  

Esse panorama conceitual altera-se somente com a posterior chegada 

do Bilinguismo, quando a língua natural do surdo passa a ser reconhecida com 

o afastamento do status de instrumento de comunicação. Esta nova concepção 

permite conceituar a língua dos surdos não reduzida a um meio de 

comunicação, mas ao significado expressivo de constituir-se no cerne da 

cultura surda. 
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Retomando as análises das obras do artista surdo contemporâneo Paul 

Scearce, destaca-se a composição de sua autoria (FIGURA 06) que retrata a 

Comunicação Total em representações expressivas quanto às conceituações 

contidas nos seus simbolismos. A referida obra traz dois cenários separados 

por um muro. De um lado situa-se a representação do período oralista e do 

outro o bilinguismo. O muro que divide os dois lados simboliza a Comunicação 

Total, que não permite que o Surdo viva a alegria de ser humano na sua 

plenitude com uso efetivo de sua língua natural. 

Encostado ao muro há um menino subindo uma escada. Ele transita de 

um lado para o outro, atravessando o muro com o auxílio de uma escada. Essa 

escada que leva ao bilinguismo pode ser considerada a Língua de sinais ou a 

permissão do uso dos sinais na Comunicação Total, mesmo que ainda não 

seja utilizada de forma plena. A língua de sinais, localizada do outro lado do 

muro, significa o sentido e significado que o surdo pode dar a  todo o seu viver, 

porque se define como o coração da Cultura Surda. 

No plano frontal do muro, há várias bocas que representam os 

movimentos articulatórios utilizados por fonoaudiólogos no oralismo e que 

compõem métodos, inclusive de alfabetização fônica, destinados a surdos e 

ouvintes, conhecido como método das boquinhas6 

Na continuidade da interpretação da figura (Figura 06) observa-se 

também a presença de um macaquinho, pois os surdos eram tidos como 

selvagens no Oralismo, por se assemelharem a “macaquinhos circenses 

treinados”, reproduzindo apenas o que lhe ensinavam, ou melhor, treinavam, 

                                                             
6 Método das boquinhas foi criado pela fonoaudióloga Renata Jardini CRFa 4028 SP. 
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numa concepção behaviorista de educação. Treinamento no caso com base 

em estímulos para o exercício da habilidade orofacial com movimentos 

articulatórios para obter a resposta da fala.  

Do outro lado do muro, há um campo florido, cheio de vida, um céu azul 

e ensolarado que pode ser visto, por que as mãos dos surdos já não são mais 

amarradas e sim, criam asas, por isso as asas das borboletas e das gaivotas 

tem o formato de mãos, bem como o tronco das árvores que representam vida 

e também as pétalas das flores. Além disso, a árvore representada com parte 

de um braço e a mão aberta é o mesmo sinal que é utilizado para a palavra 

árvore em língua de sinais. No mesmo sentido os raios do sol que favorece a 

vida, é feito de mãos. Decorre dessa compreensão que o bilinguismo situado 

do outro lado do muro significa a nova possibilidade de vida aos surdos.  

Na obra em foco o muro separa as duas abordagens, Oralismo e 

Bilingüismo. Realmente a Comunicação Total foi este período de transição da 

proibição do uso de sinais e da normalização por meio dos treinamentos 

orofaciais, para um tempo novo, onde havia a liberdade de que os surdos 

pudessem ser surdos, diferentes, com uma língua própria que não tivesse 

proibições. Sua identidade surda já não seria mais castrada, bem como o uso 

de sua língua, parte de sua identidade, que neste novo tempo se constituía a 

partir de um novo olhar para as surdez. Por isso há mãos com olhos, pois sua 

língua é visuo espacial, e assim supõe-se não haver mais violências em 

relação ao que caracteriza surdos, biológica, linguistica e culturalmente. 

Neste período, a língua de sinais não era reconhecida como língua, mas 

como uma forma de linguagem que servia para que os surdos conseguissem 

se comunicar entre si e com alguns ouvintes que convivendo com os surdos 

em comunidade, também conheciam os sinais.  

Surge então a terceira abordagem educacional, vigente nos dias de hoje 

denominado Bilinguismo. Partindo da percepção que a Língua de sinais não 

era uma língua artificial, mas natural, há uma transição do uso de sinais como 

simples forma de comunicação para sua constituição linguística de Língua 

Materna do Surdo, assim, a Língua de Sinais é o cerne da identidade e da 

cultura surda e a surdez sai do viés da deficiência para o da diferença.  

O surdo, até então concebido como deficiente passa a ser entendido 

como um diferente. Assim nasce o bilinguismo, com uma concepção filosófica 

sobre a surdez, completamente diferente do que até então existia. 

No Bilinguismo a Surdez é vista antropologicamente, como diferença. O 

Brasil, assim como outros países, acredita que o campo da educação bilíngue 

sempre foi um campo de batalha ideológica. Ainda é desafiadora e atual, pois 

não foi alcançado em diversos âmbitos, a meta de garantir uma educação 

bilíngue de fato. Muitas vezes, vê-se Comunicação total disfarçada de 
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Bilinguismo. O Bilinguismo, num contexto inclusivo deve ser um meio para 

aprendermos com a multiculturalidade presente na sociedade, tendo a 

possibilidade do interculturalismo nas escolas e na sociedade, mas essa 

prática ainda está distante da realidade escolar, que ainda retrata a cultura 

ouvintista como majoritária. 

A chegada da abordagem bilíngue traz consigo não só uma metodologia 

educacional, mas uma nova definição de Surdez como diferença, definida sob 

quatro aspectos: audiológico (biológico), linguístico, cultural e  político, que 

constituem-se indicadores da nova identidade a pessoa surda. A partir dessa 

nova definição de surdez, o bilinguismo traz consigo mudanças importantes, 

começando na identificação do Ser Surdo, e que este ser possui uma língua 

diferente da língua oral. No Brasil, a língua dos surdos é reconhecida pela Lei 

de Libras - n° 10.436 24 de abril de 2002.  

Diante do exposto coloca-se como questão central: O que define um 

sujeito surdo na abordagem bilíngue? Quatro fatores devem ser considerados 

para essa discussão e explicitações cabíveis frente a esse desafio conceitual, 

conforme sistematizações de natureza audiológica, lingüística, cultural e 

política que permitam sintetizar esse entendimento.  

O fator audiológico se refere ao aspecto biológico da falta de audição, 

facilmente caracterizado por testes que verificam como está a audição de um 

sujeito; o fator linguístico que se refere ao fato do surdo ter a condição bilíngue, 

tendo duas línguas: a língua de sinais e a língua oral de seu país na 

modalidade escrita; o fator cultural se refere ao fato, de que a partir da língua 

de sinais do surdo há aspectos de sua vivência cotidiana, valores, que são 

próprios e peculiares de quem é surdo; o fator político se refere ao papel social 

do surdo e seu posicionamento no mundo, como cidadão de direitos.  

Diante da complexidade do contexto de abordagem constata-se que o 

Bilinguismo vem de muitas lutas para que os Surdos pudessem ter sua 

identidade constituída com respeito a sua diferença, negada por séculos e pelo  

direito ao uso dos sinais como uma língua. Além disso, situa-se a condição 

bi/multilíngue natural ao surdo, pois ele possui duas línguas, em igual 

reconhecimento, valor cultural e utilização. A língua de sinais é sua língua 

materna, mas o surdo também faz uso da língua oficial de seu país na 

modalidade escrita.  

De fato, o bilinguismo está ancorado num tripé constituído de três 

eixos: Língua de Sinais, Cultura Surda e Identidade. Ao tratar da Língua de 

Sinais, como o primeiro eixo desse tripé, não pode-se considerar somente o 

reconhecimento da língua, mas sua difusão, sobretudo entre as crianças 

surdas, pois se acredita que quanto mais cedo a criança for exposta a língua, 

mais facilmente aprenderá a Língua Portuguesa escrita como segunda língua. 

No segundo eixo está a cultura. A criança aprende valores e costumes ligados 
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a surdez, com surdos adultos ou idosos, pessoas mais velhas; enquanto 

aprende a língua de sinais, portanto aprende mais sobre a cultura de seu povo. 

No último eixo encontramos identidade que está relacionada ao fato de que a 

criança surda, aprende a língua de sinais com surdos mais velhos e adultos, 

pessoas que já tem vivência de valores agregados a comunidade surda, além 

do conhecimento da língua, assim, a criança cria uma identidade social junto 

aos iguais, sua comunidade surda e povo surdo. Entendemos bilinguismo como 

ensino de duas línguas de igual importância ao mesmo tempo ou o uso de uma 

língua majoritária a maior parte do tempo e de uma outra minoritária a qual se 

recorre as vezes. É muito comum essa prática de duas línguas orais, 

geralmente em escolas onde há estrangeiros ou onde se pretende aprender 

uma segunda língua.  

No caso do Bilinguismo para surdos, há a diferença de que o surdo é 

bilíngue por natureza, portanto ele tem uma língua de sinais visuo espacial e 

deverá aprender uma segunda língua de igual importância, também oficial de 

seu país e culturalmente importante tanto quanto sua primeira língua, a língua 

portuguesa escrita.  

Retomando as análises das obras do artista surdo contemporâneo Paul 

Scearce, ao retratar a cultura de seu povo na história da educação e  o 

bilinguismo, percebe-se um novo olhar para a língua de sinais que deixa de ser 

proibida como concebido no Oralismo e também não é mais desconsiderada 

como a língua materna /natural; do povo surdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A obra de Scearce (FIGURA 07) retrata a língua de sinais como o cerne, 

o coração da identidade e da cultura surda, constituída no Bilinguismo sob o 
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alicerce linguístico, cultural e político, característicos da surdez. O Bilinguismo 

é como uma árvore cuja raiz, ou o coração que pulsa e gera vida é a língua que 

traz significações de mundo para o Surdo.  

Compreendendo como foram as abordagens de educação de surdos no 

mundo, vemos que o Brasil também as vivencia processos de criação de 

políticas públicas que as sustentem e assegurem. Esse contexto é explicitado 

mais amplamente no próximo capítulo. 

 

1.2. Educação de Surdos no Brasil 

Educação não transforma o mundo. Educação 

muda as pessoas. Pessoas transformam o 

mundo. Paulo Freire 

A Educação de Surdos no Brasil tem início posterior ao da Educação 

Especial. A primeira escola especial no Brasil criada por Dom Pedro II, em 

1854, o Instituto para Meninos cegos, existente ainda hoje, com o nome de 

Instituto Benjamin Constant. Posteriormente, em 1857, foi fundado o Instituto 

Imperial dos Surdos-Mudos, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, mantido ainda 

hoje pelo governo federal, conhecido como INES - Instituto Nacional de 

Educação de Surdos. 

Na época em que o INES foi criando, só havia esta escola no país em 

que a Educação de Surdos era oferecida, por isso, surdos de todo o país eram 

encaminhados para esta instituição. O currículo escolar dos surdos, neste 

instituto era de ensino primário e ginasial, o que atualmente corresponde ao 

ensino fundamental. A abordagem filosófica predominante na época era o 

oralismo.  Albres (2010) relata acerca do Currículo para a educação de surdos, 

neste período histórico: 

Vale ressaltar que, com os métodos especiais 
para obtenção da consciência da linguagem e do 
ritmo da fala, eram necessários, no mínimo oito 
anos de educação. Havia ainda, uma série de 
atividades extracurriculares, como as oficinas 
preparatórias para o mercado de trabalho nas 
áreas de mecânica, alfaiataria, tornearia, 
carpintaria, artes gráficas. Algumas décadas após 
a fundação do IISM, quando as meninas já 
podiam fazer parte do alunado, havia as opções 
de costura, bordado, tapeçaria e trabalhos de arte 
(Stevens, 1968 apud ALBRES, p. 16, 2010)  

 

Como percebemos nesse relato, o currículo tratava de ensinar também 

um oficio, como as outras escolas deste período capitalista, sendo o oralismo 
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puro a filosofia adotada no início. Porém, constata-se que o INES muda essa 

posição posteriormente. 

Em 1929,foi fundada a primeira instituição para surdos na cidade de  

São Paulo, o Instituto Santa Teresinha, por religiosas que vieram da França e 

que lá se especializaram no ensino para crianças surdas. O instituto funcionava 

como internato apenas para meninas.  

Os surdos, no mundo inteiro, começaram a ser mais politizados, sob 

influência de um grupo argentino. Em 1951, fundada em Roma, Itália, a 

Federação Mundial dos Surdos, ligada a ONU e a Unesco, com apoio de 108 

países , coincidiu com a Associação de Surdos Alvorada, no Rio de Janeiro, 

em 1954 a associação de surdos em São Paulo, em 1956 em Belo Horizonte-

MG. Assim, os Surdos, reunidos em associações, mais politizados, começam a 

buscar seus direitos. 

Em 1957, o Imperial Instituto dos Surdos-mudos passa a denominar-se 

INES- Instituto Nacional de Educação de Surdos, como ainda é conhecido, e 

tornou-se referência nacional como centro de cultura surda e espaço de 

construção e aprendizado da língua de sinais, pois até então, não existia a 

língua de sinais brasileira, mas a reprodução da língua de sinais francesa, onde 

os primeiros educadores brasileiros e escolas se inspiraram para criar a 

educação de surdos no Brasil. 

Mais tarde, na década de 60, como os custos de levar as crianças 

surdas, de diversas partes do Brasil, até o INES, no Rio de Janeiro,ficaram 

muito altos, outras instituições não especializadas na educação de surdos, 

também começaram a acolhê-los num contexto de Educação Especial, dentre 

essas instituições, as APAEs – Associação de Pais e amigos dos excepcionais 

e o Instituto Pestalozzi. Posteriormente outras escolas foram criadas. 

Dado o surgimento de instituições que começaram a educar crianças 

surdas, se conclui pela necessidade em investir em formação para os 

professores, considerando as normativas e investimentos do Ministério de 

Educação neste sentido, como políticas públicas e a criação da Secretaria de 

Educação Especial. Em cada estado são definidas diretorias de ensino de 

Educação Especial, e construídas escolas públicas para a Educação Especial 

dos Excepcionais, assim como escolas especiais para surdos. Diante dessa 

nova conjuntura, o MEC – Ministério da Educação institui orientações nacionais 

para a educação de surdos. Albres (2010, p.24) menciona que “Assim, se 

constrói um conjunto de políticas para a surdez na tentativa de minimizar as 

desigualdades sociais”, alem de destacar que o plano nacional de Educação 

Especial feito no final da década de 70, prioriza a reformulação do currículo e 

captação de recursos humanos, um serviço de educação precoce e 

atendimento a educandos com problemas de aprendizagem. 
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A Educação de Surdos no Brasil passa também pelas três abordagens 

educacionais descritas anteriormente em contexto histórico mundial. Partindo 

da abordagem oralista, porém com a difusão dos estudos sobre a ASL – 

American Sign Language, estudada pelo linguista William Stokoe, na década 

de 60, e com estudos de Gallaudet sobre cultura e literatura surda, o Brasil 

também foi se adaptando ao período de Comunicação total, o que ocorreu em 

aproximadamente duas décadas, como a transição do duradouro Oralismo 

para o atual período de bilinguismo. O relato, contido no livro de Ziemann, org 

(2018), de uma educadora e mãe de surdo, que passa pelas três abordagens 

educacionais na sala de aula e suas transições no Brasil, narra como se deu 

essa transição: 

Implantamos a Comunicação Total na Apada 

quando eu era orientadora pedagógica. O aluno 

surdo tinha o direito de aprender e de usar todas 

as formas de comunicação disponíveis para 

desenvolver sua interação social – entre elas, a 

Língua de sinais , o alfabeto digital, sua língua 

oral, a leitura labial, a escrita, o desenho e as suas 

expressões artísticas. Além disso, se a família 

quisesse – e houvesse indicação por especialistas 

da área da saúde-, a criança poderia fazer terapia 

de reabilitação auditiva com o uso de prótese, por 

que na instituição havia o atendimento clinico a 

surdez. (Ziesmann, p. 98, 2018) 

O período de Comunicação total, como consta do relato e como o 

próprio nome afirma, possibilitava à criança surda, todos os tipos de 

comunicação possíveis ao seu desenvolvimento. Este período não demora 

muito, sendo seguido da implantação do bilinguismo no Brasil. No entanto a 

Língua de Sinais só tem reconhecimento no Brasil, com sua legalização em 

2002. 

As discussões sobre o uso da língua de sinais na educação de surdos, 

no Brasil, surge na década de 80. A chegada da abordagem bilíngue traz 

consigo não só uma metodologia Educacional, mas uma nova definição de 

Surdez, concebida como diferença, e definida sob 4 aspectos: audiológico 

(biológico), linguístico, cultural e  político. Definindo cada um desses aspectos é 

possível perceber que o bilinguismo traz consigo uma visão antropológica da 

Surdez, também contida na Lei de Libras. 

O Bilinguismo é fruto de muitas lutas e conquistas que viabilizaram a 

possibilidade de que os Surdos pudessem ter sua identidade constituída com 

respeito a sua diferença, negada por séculos, e pelo direito ao uso dos sinais 

como uma língua.  
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No Brasil, alguns estudiosos foram precursores dessa abordagem 

bilíngue a partir da década de 80, mas as práticas só começaram a ser 

verdadeiramente implementadas a partir da década de 90. Dentre os 

pesquisadores considerados por sua relevante contribuição na área da surdez, 

situam-se nomes citados no Currículo da Cidade, documento norteador da 

política educacional da lançado em 2019:  

As reflexões sobre a abordagem bilíngue na 

América Latina tiveram como precursores Carlos 

Sanchez, na Venezuela e Luis Behares, no 

Uruguai. No Brasil, os impactos dessas reflexões 

tiveram seus efeitos na década de 80, já com as 

influências dos estudos linguísticos das línguas de 

sinais, conforme Brito (1996), Sckliar (1996) e 

Quadros (1996). Entretanto, as práticas bilíngues 

na educação de surdos começaram a ser 

implementadas na última década do século 

passado, ainda gerando diversos conflitos nas 

escolas de surdos. (SÃO PAULO, p. 3, 2019 ) 

Após a incorporação da educação bilíngue para surdos no Brasil, 

também há um movimento mundial pela integração de estudantes com 

deficiência, considerados público alvo da Educação Especial. Até então, a 

educação de surdos no Brasil acontecia em escolas especiais para surdos, 

tanto particulares, filantrópicas, como instituições públicas. 

A Educação Especial, após o movimento pela educação para todos, é 

substituída pela de Educação Inclusiva, mas em relação aos estudantes 

Surdos pontuam-se algumas desvantagens, pois esta reconfiguração não 

propôs um currículo que levasse em consideração a característica 

bi/multilíngue do surdo, mas apenas formulou adequações curriculares, que de 

fato não contemplaram as necessidades educacionais de estudantes surdos. 

Essa realidade impôs a necessidade da continuidade da luta dos surdos junto 

ao povo e a comunidade surda, por uma verdadeira educação bilíngue para os 

surdos, assim como por políticas públicas que realmente definissem políticas 

para a educação bilíngue. 

O novo conceito de Educação Especial se dá como uma “educação 

diferenciada”. Porém o conceito de Educação Especial, no qual as crianças 

eram separadas em Escolas ou classes especias, hoje, cede lugar a ideia de 

Educação Inclusiva, conforme nos orienta Royo (2012). Assim a Educação 

Especial passa a ter um caráter itinerante, servindo como parte da rede de 

apoio necessária ao processo inclusivo. 

Este conceito mudou, pois já não se fala de 

crianças com limitações, impedimentos ou 

deficiências e que devem receber educação num 
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centro especializado, mas se busca considerá-las 

como indivíduos de ensino aprendizagem aos 

quais é preciso atender, de acordo com suas 

características e de maneira individualizada, nos 

centros e nas salas de aula de regime normal, 

facilitando-lhes assim a aprendizagem dos 

conteúdos curriculares, o desenvolvimento 

pessoal e a incorporação à sociedade. (ROYO, 

p.13, 2012)  

No caso da Educação de Surdos essa ideia não contempla, de fato, 

suas expectativas de aprendizagem, sobretudo quando se trata da aplicação 

da abordagem de Educação Bilíngue, com a presença de duas línguas na 

escola, para todos. Perlin e Quadros (1997) apud Quadros (2007) mencionam, 

como resultados de sua pesquisa, desvantagens ao processo de inclusão dos 

surdos em relação aos ouvintes, quanto ao processo educacional. Sendo 

assim, Quadros (2007), mostra que a inclusão acaba se tornando exclusão não 

proporcionando igualdade em condições de aprendizagem para surdos e 

ouvintes.  

As pesquisadoras advertem sobre as condições 

desiguais oferecidas aos alunos surdos em 

relação à apropriação do saber, quando 

comparadas àquelas oferecidas aos ouvintes. As 

necessidades do aluno surdo frente ao processo 

educacional não são observadas e, 

consequentemente, tampouco supridas. 

(QUADROS, p.49, 2007)  

Nessa direção, Dorziat (2007) também afirma que a inclusão precisa ser 

observada sob dois aspectos, o de proporcionar o convívio com o diferente, 

mas também, atender as necessidades educacionais específicas do surdo em 

relação ao que é oferecido, quando incluído em meio aos ouvintes, para que, 

neste caso, a inclusão não se torne exclusão: 

A educação brasileira tem sido alvo de 
preocupação, pelo fato de não conseguir cumprir 
seu papel de construtora de uma sociedade mais 
democrática. Diante disso, as iniciativas 
governamentais tem se intensificado, no sentido de 
inserir todos os alunos nas escolas, melhorando 
assim, as estatísticas em termos de alunos 
matriculados. Embora se constitua um passo 
importante em relação a democracia, a esta 
questão devem-se unir também outros aspectos de 
natureza qualitativa. Um deles é o desenvolvimento 
de práticas curriculares no interior das escolas, que 
atendam aos interesses de todos os envolvidos, 
sem o qual serão criados outros mecanismos de 
exclusão mais perversos por que acontecem 
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subliminarmente, por dentro do sistema. 
(DORZIAT, p.54, 2007) 

 

Outros autores fazem diversas criticas ao processo de inclusão que 

pode se tornar exclusão, embora esta situação já tenha apresentado 

superações. Ziesmann(2018), mencionando Strobel(2008), por exemplo, faz 

criticas a educação inclusiva no que se refere a surdez, lembrando que já 

houveram muitos avanços educacionais, embora a educação de surdos ainda 

seja um imenso desafio que precisa ser olhado com mais zelo e cuidado, sob 

vários aspectos, pois contempla vários âmbitos que alinhados, podem 

favorecer a  continuidade da educação desses sujeitos e sua emancipação, no 

entanto, seu desalinhamento ocasiona situação inversa, como menciona: 

Evidente que, nos últimos trinta anos, a educação 

dos surdos e as escolas evoluíram bastante, mas 

ainda existem muitas dificuldades e barreiras para 

o atendimento dos alunos de inclusão. Strobel 

(2008, p.99) diz que: “Infelizmente a maioria das 

escolas seguem espaços não preparados para 

essas diferenças culturais, como é o caso na 

inclusão de alunos surdos nas escolas regulares.” 

As dificuldades são imensas e, em todos os 

níveis, variam desde adaptação, currículo, 

inclusão, mobilidade, recursos tecnológicos, etc. A 

falta de preparo da escola tem como resultado a 

evasão e a desistência escolar de muitos surdos. 

(...) No olhar do ouvinte o jeito surdo de ser é 

diferente e apesar do esforço da escola, em 

alguns casos, a inclusão pode ser vista como 

exclusão. (Ziesmann, p. 44, 2018) 

Em relação à evasão escolar desses estudantes, ocasionada pela falta 

de recursos e adequação curricular que garantam a eficaz educação de surdos, 

justifica-se refletir sobre o Plano Nacional de Educação (PNE), que revisto a 

cada dez anos, sempre traz como uma de suas metas a Educação Especial e o 

que esperam melhorar em relação a ela, no âmbito da educação inclusiva.  

O PNE deste ultimo decênio em sua meta 4 aborda sobre a educação de 

surdos em algumas de suas estratégias e prevê o reconhecimento da Libras 

como língua materna do Surdo e sua utilização em escolas inclusivas de 

característica bilíngue para surdos, indicando também a presença de 

interpretes de libras. Deve-se admitir que ao lado dessas inserções coloca-se a 

necessidade de reflexões que decorram de questões como: A meta garante, 

por meio dos componentes considerados a inclusão educacional do Surdo na 

Educação Básica, ou a concretização da educação bilíngue? 
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É necessário ressaltar a importância da chegada do bilinguismo no 

Brasil, abordagem educacional que vigora nos dias atuais, porém ainda não 

existe política pública nacional que norteie como deve ser essa educação 

bilíngue no âmbito nacional, para os diversos estados e municípios brasileiros. 

A FENEIS – Federação Nacional de Educação e Integração do Surdo, 

tem lutado pra que sejam realizadas políticas públicas de âmbito nacional, por 

isso, surge uma portaria que cria um grupo de trabalho para a criação de 

direitos linguísticos dos surdos. 

A FENEIS – Federação Nacional de Educação e Integração do Surdo, 

tem lutado pra que sejam realizadas políticas públicas de âmbito nacional, por 

isso, surge uma portaria que cria um grupo de trabalho para a criação de um 

documento norteador da educação bilíngue para surdos no Brasil, feito a partir 

dos Declaração dos Direitos Linguísticos, declaração esta elaborada pela ONU 

– Organização das Nações Unidas e pela UNESCO- Organização das Nações 

Unidas pela Educação, Ciência e a Cultura. 

Assim, no ano de 2014 foi feito um Relatório sobre a Política Linguística 

de Educação Bilíngue para Surdos no Brasil, e o documento traz o seguinte: 

As garantias de direitos constitucionais e 

infracionais acima conquistados, os surdos devem 

ser vinculados a uma educação linguístico/cultural 

e não a uma educação especial marcada pela 

definição da surdez como falta sensorial, como 

anomalia a ser reabilitada ou corrigida por 

tentativas cirúrgicas. 

As Escolas Bilíngues de Surdos são especificas e 

diferenciadas e tem como critério de seleção e 

enturmação dos estudantes, não a deficiência, 

mas a especificidade linguístico cultural 

reconhecida e valorizada pela Convenção sobre 

Direitos da Pessoas com deficiência, em vista da 

promoção da identidade linguística da 

comunidade surda, bem como do favorecimento 

do seu desenvolvimento social. (THOMA-

MEC/SECADI, p. 6, 2014) 

No Brasil, atualmente, a oferta de educação bilíngue acontece em 

escolas públicas ou privadas ou ainda em instituições filantrópicas. Situamos 

seu desenvolvimento em escolas bilíngues ou escolas comuns com a proposta 

de Educação especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, sendo ofertado o 

AEE- Atendimento Educacional Especializado em Libras ou Língua 

Portuguesa, conforme determinado pelo MEC. A educação bilíngüe surge 

quando foi implementada a Educação Inclusiva no Brasil, com vários subsídios 
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e orientações voltadas as práticas educacionais e uma política nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Especial, orientada pela SEE 

– Secretaria de Educação Especial do MEC. 

Recentemente, a MEC/SEE foi abolida e agora substituída por 

SECADI/MEC, entendendo que a Educação Especial deve ser vista pelo 

ângulo da diversidade, na proposta de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, pois as crianças aprendem com as diferenças e com a 

diversidade cultural ou linguística. 

Quanto a Educação de Surdos e suas especificidades linguísticas, 

dentro de uma verdadeira educação bilíngue para surdos, o relatório MEC / 

SECADI, organizado por Thoma (2014) ainda traz a seguinte orientação: 

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). 

A Educação Bilingue é regular em Libras, integra 

as línguas envolvidas em seu currículo e não faz 

parte do atendimento educacional especializado. 

O objetivo é garantir a aquisição e aprendizagem 

das línguas envolvidas como condição necessária 

a educação do surdo, construindo sua identidade 

linguística e cultural em Libras e concluir a 

educação básica em situação de igualdade com 

crianças ouvintes e falantes do português. 

(THOMA - MEC/SECADI, p.06, 2014) 

 O documento traz ainda uma outra contribuição importantíssima, 

pensando na concepção de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, pois no que se refere a Educação de Surdos no Brasil,  a proposta de 

uma Educação Bilíngue para Surdos está fora deste contexto, sendo algo que 

vem para superar a política educacional vigente com atendimento educacional 

especializado. A ideia é de que as duas línguas realmente estejam presentes 

na escola para todos, bem como a cultura.  Sobre a Educação Bilíngue para 

Surdos, o relatório cita: 

A Educação Bilíngue de Surdos não é compatível 

com o atendimento oferecido pela Educação 

Especial, pois restringe-se a questões impostas 

pelas limitações decorrentes de deficiências de 

um modo extremamente amplo, como se o surdo, 

ele próprio, pela surdez, fosse dela objeto em si 

mesmo. Considerado como parte de uma 

comunidade linguístico-cultural, o estudante surdo 
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requer outro espaço do MEC para implementar 

uma educação bilíngue regular que atenda as 

distintas possibilidades de ser surdo. Em 

decorrência, surdos com deficiências além da 

surdez, devem ser atendidos em atendimentos 

especializados organizados com base nos 

princípios da Educação Bilíngue oferecida em 

Libras e Português Escrito como segunda língua. 

(THOMA – MEC/SECADI, p. 06-07, 2014) 

A contextualização da realidade da Educação de Surdos evidencia que 

na atualidade ainda não existe uma política pública consistente para a 

Educação Bilíngue para Surdos, de modo a avançar para conquistas que 

permitam caminhar para além das políticas de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, mas o Brasil caminha para isso. Há 

sinalizações de que essas expectativas tornem-se realidade quando 

constatamos que a Educação de Surdos foi tema da redação do ENEM – 

Exame Nacional do Ensino Médio, no ano de 2017.  

Neste momento, o Brasil caminha para a construção de Políticas 

Públicas Nacionais para a Educação Bilíngue para Surdos. Partindo dessas 

discussões de âmbito nacional, estados e municípios já incorporam propostas 

de enfrentamento desses desafios em suas secretarias de educação, tendo em 

vista as exigências da realidade local. No capítulo 2, são abordadas as 

iniciativas da Prefeitura do Município de São Paulo que resultaram na 

publicação, em 2019, do Currículo da Cidade de Libras e Língua Portuguesa 

como Segunda Língua para Surdos. 

2. Cultura, Educação Bilíngue para Surdos e Currículo 

A Educação é a arma mais poderosa que você 

pode usar para mudar o mundo.   

Nelson Mandela  

Cultura é um conceito amplamente discutido e neste de grande 

importância para este trabalho que se propõe a refletir sobre os paradigmas 

vigentes na Educação de Surdos. Para tanto não podemos desconectar do 

contexto sócio histórico vigente nem descartar a influência da cultura global, 

para entendimento dos movimentos de grupos linguísticos minoritários que 

tentam manter suas raízes culturais e linguísticas, como é o caso dos 

indígenas, dos quilombolas, dos imigrantes e também dos surdos. 

Elaborar um currículo multicultural, transcultural e sobretudo intercultural, 

no contexto vigente de escola e de educação para surdos na atualidade, requer 

compreender que nem sempre houve uma abertura para a aceitação identitária 
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cultural e linguística desse grupo, na sociedade e em particular na escola, pois 

esta reflete paradigmas culturais presentes na sociedade. 

Nem sempre, de fato, a sociedade esteve aberta ao entendimento de 

que o homem é um ser multicultural, por sua condição  pluridimensional. Nós, 

enquanto humanos, temos várias dimensões que nos compõem, porém só 

temos nos dado conta disso conforme foram avançando os estudos que tratam 

não só das ciências humanas, mas sobretudo das relações do homem com a 

sociedade. Através de estudos sobre cérebro e cognição, entende-se que é a 

linguagem que nos proporciona significar o mundo que nos cerca e as relações 

com outras pessoas. 

Assim, o olhar para o currículo não pode desconsiderar as ideologias 

que vigoram na sociedade atual, desvinculando a cultura e todos os 

paradigmas concebidos dentro dela, dissociando-a das atuais práticas voltadas 

a educação de surdos. Castro apud Almeida (2015) traz uma contribuição ao 

retratar a relação cultura, currículo e educação de Surdos, fazendo uma crítica 

a atual concepção de escola inclusiva, por desconsiderar, justamente a 

identidade cultural desse outro, o Surdo, no contexto escolar: 

[...] nossa sociedade se estabelece sob a égide 

das relações de poder, que estão para além da 

visão marxista sobre o capital, calcadas na própria 

constituição social de representação política, com 

as demarcações sociais da normatização e 

normalização, como diria Foucault. Assim, os 

Surdos são denominados de portadores de 

necessidades especiais, dependendo do contexto, 

para poderem ser inclassificáveis, marginalizados 

e excluídos do sistema. Neste contexto, as 

práticas linguísticas, culturais e educacionais, 

específicas da surdez, não são validadas perante 

a maioria, que é ouvinte pois são consideradas 

como uma anticultura, só que, na verdade 

deveriam ser consideradas como cultura no plural. 

(CASTRO apud ALMEIDA, p.14, 2015) 

O currículo escolar brasileiro  deve agregar o respeito as diferenças 

verdadeiramente, e não somente a imposição de igualdade a todos os povos e 

culturas presentes na sociedade e sobretudo dentro em nossas escolas. 

Atualmente, o currículo de nossas escolas propõe a educação de surdos na 

abordagem bilíngue em práticas inclusivas, em que a escola se propõe a 

ensinar o convívio com o diferente.  

Da mesma forma a escola também deveria ter uma abertura para o 

diálogo sobre as diferenças encontradas no ambiente escolar relacionadas a 

questões culturais, linguísticas e outras, no entanto, apesar de tantas 
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mudanças neste sentido, o desafio permanece. Essa mudança de paradigma 

na educação especial foi fruto de solicitações oriundas da própria sociedade 

quando esta começa a sair do contexto de única cultura majoritária e de um 

olhar cultural hegemônico e passa a entender que temos múltiplas culturas. 

A respeito da educação de surdos, neste contexto, Dorziat (2007) 

questiona as políticas de uma “educação para todos” que desconsidera pensar 

sobre essas diferenças existentes, na perspectiva de igualdade e desconsidera 

o que é característica, identidade de um povo, como é o caso dos surdos, em 

sua característica linguística e sua necessidade de aprendizagem 

considerando essa diferença em relação aos ouvintes, assim, por um lado a 

política de inclusão valoriza a diferença, mas também esquece da 

singularidade  diante da diversidade:  

Podemos dizer que a política de educação para 
todos possui duas vias: uma que pode contribuir 
para o reconhecimento das potencialidades de 
alunos historicamente marginalizados, inaugurando 
novas formas de encontro entre as diferenças; e 
outra que pode ratificar a ideia comum de 
incapacidade, com a continuidade de práticas que 
consideram o desenvolvimento humano como único 
e universal. (DORZIAT, p. 54, 2007) 

 

Faz-se necessário, portanto, um olhar para a sociedade em cada 

período histórico, para chegarmos a compreensão atual de surdez 

caracterizada como diferença não apenas biológica, mas cultural e linguística. 

Além disso, foi possível compreender as concepções sobre a deficiência como 

patologia, em diversos contextos culturais, perspectiva ainda existente na qual 

predomina um olhar médico sobre a surdez. No entanto, mesmo nos dias 

atuais, a educação de Surdos traz muitos desafios, ao tentar romper esses 

antigos paradigmas culturais e sociais a respeito da surdez, sobretudo na 

concepção de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

Ziesmann (2018) analisa a diversidade da vida escolar, ressaltando a diferença 

do surdo neste contexto: 

A vida escolar ensina o convívio com a 

diversidade, presente na vida de todos e em todos 

os espaços de interação social, cultural, 

educacional, profissional, outros. É nato do ser 

humano ser múltiplo, seja na forma de pensar, 

agir, comunicar ou expressar pensamentos e 

ideias. O surdo vive essencialmente através das 

experiências visuais e sua comunicação e 

expressão é diferente de qualquer língua falada. 

(Ziesmann, p.47, 2018) 
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É necessário que, o currículo, considerando a cultura, não seja 

reprodutor de um sistema até então excludente, sobretudo em escolas com 

características de inclusão. A construção de um currículo bilíngue para a 

educação de surdos, necessita partir de mudanças paradigmáticas na história 

da educação e compreender que a sociedade ainda traz aspectos excludentes, 

embora já tenha avançado. 

Na abordagem bilíngue a concepção de surdez, surge num contexto 

antropológico, assim o conceito de surdez traz a ideia do sujeito surdo com 

cultura própria, e esta precisa dialogar com a cultura ouvinte, sendo assim um 

currículo bilíngue para surdos precisa ter uma característica intercultural. As 

escolas regulares, em especial as públicas, devem pautar-se na 

multiculturalidade, pois devem acolher a todos, o que se reforça com a política 

de inclusão.  

A escola pública precisa estar aberta a todos, acolhendo raças, culturas, 

diferentes condições sócio econômicas, propondo aprendizagens escolares a 

todos os sujeitos que a integram, respeitando sua diversidade. A escola pública 

deve acolher a todos os que buscam educação formal, pois o que caracteriza 

fortemente sua identidade é justamente atender a população sem restrições 

seletivas.  

Ao propor um currículo que contemple a educação para surdos de 

abordagem bilíngue, baseado no tripé: Língua, Cultura, Identidade, faz-se 

necessário que abarque a realidade do sujeito surdo neste contexto, mas que 

também este currículo seja passível de diálogo com todas as diferenças 

existentes na escola, o que é um grande desafio. A necessidade de propor 

políticas públicas de currículo neste sentido caracteriza-se por sua 

complexidade diante da multiplicidade de aspectos diferenciados que precisam 

ser analisados. Dentre eles situam-se a formação inicial de professores, 

políticas públicas favoráveis a educação bilíngüe e paradigmas culturais sobre 

a surdez, que ainda precisam ser reconstituídos. Skliar (1997) contribui ao 

estender esta reflexão:  

A possibilidade de estabelecer um novo olhar 

sobre a educação bilíngue permitiria refletir 

algumas questões neste território, entre as quais 

menciono: as obrigações do Estado para com a 

educação da comunidade surda, as políticas de 

significação dos ouvintes sobre os surdos, o 

amordaçamento da cultura surda, os mecanismos 

de controle sobre os quais se obscurecem as 

diferenças, o processo pelo qual se constituem  - 

e ao mesmo tempo se negam – as múltiplas 

identidades surdas, a “ouvintização” do currículo 

escolar, a separação entre escola de surdos e 



69 

 

comunidade surda, a burocratização da língua de 

sinais dentro do espaço escolar, a omnipresença 

da língua oficial na sua modalidade oral/escrita, a 

necessidade de uma profunda reformulação nos 

projetos de formação de professores (surdos e 

ouvintes), etc. 

Para poder materializar esta análise é necessário 

indagar sobre três questões que acho intimamente 

relacionadas: as relações entre a pedagogia atual 

e a educação bilíngue para surdos, o sentido do 

“bilíngue” e, finalmente, os diferentes projetos 

políticos – multiculturais – que sustentam e 

subjazem à educação bilíngue para surdos. 

(SKLIAR, 1997, p.08) 

Mesmo em relação a Educação de Surdos, é necessário pensar este 

contexto em diálogo com a educação de indígenas e quilombolas em 

determinadas regiões, que definem situações bastante especificas, ou ainda 

realidades sociais locais das escolas públicas. Porém para que algo aconteça 

mesmo em esferas menores, parte-se da necessidade de que estas discussões 

possam ser realizadas envolvendo entidades como a FENEIS – Federação 

pela Educação e Integração do Surdo vem lutando para que aconteça. 

De fato, a ideia de uma cultura única, bem como da predominância da 

língua oral vem da hegemonia cultural, mas o mundo tem múltiplas culturas e 

múltiplas linguagens, e as relações sociais permeiam este encontro com as 

diferenças existentes desde a primeira comunidade de pertencimento, que é a 

família, para um convívio social mais amplo e diversificado. Percebe-se assim 

que não é possível conceber que exista uma cultura única, mas múltiplas 

culturas que coexistem na sociedade. A contribuição de Quadros (2006) 

expressa reflexões associadas a realidade do bilinguismo:  

A linguagem é importante para estabelecer e 

solidificar laços sociais e pessoais entre a criança 

e seus pais, acrescentando que é com a 

linguagem que muito da afetividade paterna toma 

lugar. Assim, a proposta do bilinguismo tem que 

ocorrer de modo apropriado para os interlocutores 

e a situação, lembrando que os surdos se valem 

em alguns casos da língua de sinais, em outros da 

oral (em uma de suas modalidades) e em algumas 

ocasiões, serão as duas línguas em alternância.  

Nesse sentido, Grosjean (2011) salienta que uma 

proposta bilíngue para surdos deve leva-los a, 

progressivamente, tornarem-se membros de 

ambas culturas: surda e ouvinte. Eles precisam se 
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identificar, pelo menos em parte, com a 

comunidade ouvinte, que é quase sempre o grupo 

social de seus pais e familiares. Mas a pessoa 

surda deve, o mais cedo possível, entrar em 

contato com a sua própria comunidade para 

sentir-se confortável em ambas culturas e ser 

capaz de identifica-se com cada uma tanto quanto 

possível. (QUADROS, p. 219-220, 2006) 

Antes de delinear a cultura Surda, as identidades surdas, a língua de 

sinais que é a língua natural do povo surdo e mencionar um currículo que 

contemple novas características que definem o que é Ser Surdo na escola 

denominada bilíngue homogênea ou numa escola regular, é necessário 

compreender quais concepções regem a sociedade e e são predominantes nos 

parâmetros curriculares. Frente a esses dilemas é necessário compreender o 

conceito de cultura e a importância de sua presença como parte integradora do 

currículo no mundo contemporâneo. 

Bauman (2004) explicita oportunamente a importância da relação entre 

linguagem e cultura, afirmando que esses conceitos articulam-se com a 

definição de identidade não só no âmbito do sujeito, mas de uma comunidade e 

de um povo. A cultura caracteriza um povo, portanto, define sua identidade 

social e a língua é parte da identidade e da cultura dos povos: 

A sociedade e a cultura, assim como a linguagem, 

mantém sua distinção – sua “identidade” - , mas 

ela nunca é a “mesma” por muito tempo, ela 

permanece pela mudança. Além disso, na cultura 

não existe “agora”, ao menos no sentido postulado 

pelo preceito da sincronia, de um ponto no tempo 

separado de seu passado e autossustentado 

quando se ignoram suas aberturas para o futuro. 

Recorrendo uma vez mais à distinção de Paul 

Ricoeur entre lipséité e la mêmeté, os dois 

ingredientes da identidade, pode-se dizer, com 

Castoriadis, que segundo – a durabilidade da 

identidade – consiste na preservação do primeiro 

– a distinção; mas que o primeiro é inconcebível 

fora ou independentemente de sua duração, o que 

une sucessivas – diferentes – formas de distinção 

como pertencentes à mesma identidade, e, assim, 

faz surgir a identidade a partir da simples 

diferença. (BAUMAN, p. 31, 2004) 

A compreensão da relação cultura/ currículo nos permite ampliar e 

aprofundar estudos pertinentes a este objeto de estudo, pois esta concepção 

respaldada pelas teorias curriculares, desvenda o significado das ideologias no 
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processo de construção do conhecimento escolar, para surdos e ouvintes em 

seus contextos sociais.  

A análise das teorias curriculares revelam importantes contribuições dos 

períodos crítico e pós critico. Ao se refletir sobre a abordagem bilíngue para 

surdos, as contribuições desses períodos revelam-se presentes em práticas de 

uma educação libertária e emancipadora que se concretiza por meio do diálogo 

entre diversas culturas ao contemplar a diversidade e as diferenças presentes 

no contexto escolar. Esta concepção reflete a expressiva demanda da 

sociedade atual nesta dimensão. 

As teorias críticas balizam a compreensão de que o currículo além de 

ser regido por ideologias, também trava uma luta sobre as relações de poder, 

de domínio sobre grupos e culturas minoritárias que não são consideradas em 

suas singularidades no processo ensino aprendizagem. Posteriormente as 

teorias pós criticas trazem ainda novas contribuições  sobre  a diversidade e 

aspectos variados agregados a múltiplas culturas presentes na sociedade.  

Reconhecido como pensador crítico, Paulo Freire contempla em suas 

obras a importância do conceito de cultura. Suas reflexões e análises sobre a 

educação em perspectiva sociocultural são reconhecidas por inúmeros 

pesquisadores. Silva (2017) expressa as influências do pensamento freireano e 

sua articulação para discussão sobre as teorias de currículo:  

Vimos que a epistemologia que fundamenta a 

perspectiva curricular de Freire está centrada 

numa visão fenomenológica do ato de conhecer 

como “consciência de alguma coisa”. É essa 

consciência que inclui a consciência não apenas 

das coisas e das próprias atividades, mas também 

a consciência de si mesmo, que distingue o ser 

humano dos animais. É igualmente central a sua 

epistemologia, entretanto, aquilo que ele chama 

de “conceito antropológico de cultura”. Isso 

significa entender a cultura, em oposição à 

natureza, como criação e produção humana. 

Nessa concepção de cultura não se faz distinção 

entre cultura erudita e cultura popular, entre “alta” 

e “baixa” cultura. A cultura não é definida por 

qualquer critério estético ou filosófico. A cultura é 

simplesmente o resultado de qualquer trabalho 

humano. Nesse sentido, faz mais sentido falar não 

em “cultura”, mas em “culturas”.  

O desenvolvimento dessa noção de cultura tem 

importantes implicações curriculares. (SILVA, p. 

61, 2017) 
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Essa consciência de si mesmo e de mundo que já era desenvolvida sob 

a perspectiva de currículo crítico, para Freire, é permeada pela linguagem, pois 

é pela linguagem que o ser humano atribui significado ao que o cerca, mas 

também a si mesmo. Então, o olhar para si, na construção de identidade 

individual e social, deve partir de um currículo que emancipe os sujeitos e os 

tire do estado de alienação negativa. Assim, para Freire, ler um texto não pode 

ser dissociado da leitura de mundo, o que permite conceber a escola e o 

currículo quanto a sua função social e cultural.  

Esse entendimento nos remete a retomar a constatação do período 

histórico em que  a surdez era definida como deficiência ou patologia que 

precisava ser sanada, desde que social e culturalmente a hegemonia era uma 

característica cultural e as práticas de eugenia também, fazendo surgir a 

prática oralista. Esta prática excluía direitos ao povo surdo que sofreu a 

violência declarada de ser impossibilitado de usar os sinais para se 

comunicarem, mas também impedidos de serem humanos em sua plenitude, 

considerando as diferenças culturalmente negadas com frequência pela 

sociedade. 

A partir do momento em que a sociedade busca compreender a 

existência não só de uma única, mas de múltiplas culturas e da possibilidade 

do diálogo entre elas, não só a educação de surdos, mas o olhar sobre a 

diversidade e a pluralidade cultural, começa a trazer mudanças sociais 

importantes, mudanças de concepções, porém, reconstruir paradigmas 

vigentes não é uma ação rápida, é conquista de anos, décadas. 

A cultura está em constante mudança, como afirma Bauman (2004) 

apresentado em destaque na citação anterior, e por essas mudanças vindas de 

lutas por reconceituações acerca da cultura, surgem novas definições 

curriculares e compreensão sobre a educação e seu significado social. Silva 

(2017) ampara essas ponderações enfatizando a questão do currículo e seus 

fundamentos: 

Depois das teorias criticas e pós criticas do 

currículo torna-se impossível pensar o currículo 

simplesmente através de conceitos técnicos como 

os de ensino e eficiência ou de categorias 

psicológicas como as de aprendizagem e 

desenvolvimento ou ainda de imagens estáticas 

como as de grade curricular e lista de conteúdos. 

Num cenário pós critico, o currículo pode ser 

todas essas coisas, pois ele é também  aquilo que 

dele se faz, mas nossa imaginação está agora 

livre para pensá-lo através de outras metáforas, 

para concebê-lo de outras formas, para vê-lo de 

perspectivas que não se restringem àquelas que 
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nos foram legadas pelas estreitas categorias da 

tradição. (SILVA, p. 147, 2017) 

Buscando a conquista da garantia do direito a uma língua que 

viabilizasse sua compreensão de mundo, os surdos não só lutam por 

conquistar seu reconhecimento, mas impõem a necessidade do seu 

entendimento como fator cultural predominante, postura esta diferente da 

cultura ouvintista. 

Para chegar às concepções atuais, de Surdez, Cultura Surda, 

Identidades Surdas e de Abordagem bilíngue de Educação de Surdos, que 

considera a presença de duas línguas na escola, é necessário ter como 

pressuposto que a língua de sinais é um traço cultural de identificação do povo 

Surdo. 

Diante das características e constituição do povo Surdo, torna-se 

inquestionável a necessidade de se refletir acerca da constituição da identidade 

do sujeito, da subjetividade do “outro”, diferente, que deve ser parte integrante 

do Currículo, bem como não se pode negar que este sujeito, diferente, possui 

uma cultura, uma língua, que possui singularidades e peculiaridades que não 

podem ser desconsideradas do processo ensino aprendizagem. 

A Educação incorporar as diferenças e valorizar a convivência 

respeitando a diversidade no espaço escolar, o que implica a necessidade de 

uma formação integral dos sujeitos. Sendo assim, a constituição da identidade 

dos sujeitos, devem resultar em subjetividades fortalecidas no coletivo, o que 

não pode ser desconsiderada na definição do Currículo.  

A identidade, constituída ao longo da vida, é fortemente influenciada 

pelas vivências escolares que reproduzem as vivências culturais e sociais dos 

sujeitos. Assim, a escola, como instituição tem um papel sócio cultural e 

constituinte de identidades fortíssimo, concepção esta abordada por Silva 

(2017):  

O Currículo tem significados que vão muito além 

daqueles aos quais as teorias tradicionais nos 

confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. 

O currículo é relação de poder. O currículo é 

trajetória, viagem, percurso. O currículo é 

autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no 

currículo se forja nossa identidade. O currículo é 

texto, discurso, documento. O currículo é 

documento de identidade. (SILVA, 2017, p.150) 

 No que se refere ao povo Surdo, foco deste estudo, prevalece a 

premissa de que não há uma identidade única, mas identidades Surdas, 

abordagem esta inserida em sub item específico neste capítulo. Ao pensar 
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sobre o povo Surdo, não podemos ignorar a multiplicidade das identidades 

sociais, o multiculturalismo e as ideologias que sustentam todas essas 

concepções que se reportam à valorização das diferenças.   

A própria concepção de surdez está envolta nestas concepções 

ideológicas, em que de maneira diversa a surdez é apresentada socialmente e 

culturalmente como deficiência e como diferença. Conforme exposto 

anteriormente, cabe enfatizar que durante muito tempo a surdez foi empregada 

sob este viés cultural hegemônico, de deficiência, e a Educação de surdos se 

pautou na oralização7.  

É necessário compreender as ideologias que estão por trás dessas 

concepções. Neste sentido, Strobel (2009) ressalta que a cultura Surda, bem 

como a constituição de identidades culturais, em particular as identidades 

surdas, foram desconsideradas pela ideologia hegemônica vigente. 

Considerados como deficientes que precisavam ser normalizados, os surdos 

não eram entendidos como seres possuidores de cultura e de identidade social. 

Nessa direção Dorziat (2009) menciona que havia um olhar hegemônico de 

uma cultura dominante que visava normalizar e padronizar os surdos como 

pessoas que, do ponto de vista biológico, não se adequavam ao que devia ser 

o padrão, de acordo com a cultura vigente: 

Há uma tendência a mudar a antiga concepção de 

identidades locais para uma visão global 

hegemônica que, ao mesmo tempo em que tenta 

destruir as peculiaridades de diferentes culturas, 

constrói culturas totalizadoras, as quais terminam 

incorporando-a à experiência cotidiana das 

pessoas comuns. (DORZIAT, p. 16, 2009). 

A formação da identidade não é algo de caráter meramente subjetivo, 

sobretudo por que a construção da identidade se faz por meio do discurso que 

fazem parte de um mesmo contexto social, dessa forma a escola como espaço 

formativo do ser humano é parte importante dessa constituição. Neste sentido, 

Gesueli (2006) apresenta um algo importante, citando Perlin (1998) e Hall em 

seu texto:  

Perlin (1998, p.52) reinterpreta Hall, tratando esse 

conceito  como resultante de “Identidades plurais, 

múltiplas; que se transformam, que não são fixas, 

imóveis estáticas ou permanentes, que podem até 

mesmo ser contraditórias”. Algo em construção, 

em movimento e que empurra o sujeito em 

diferentes posições. (GESUELI, 2006, pg.283) 

                                                             
7Oralização é um treinamentoda língua oral, repleto de exercícios fonoarticulatórios em que os surdos 

eram ensinados a falar, mesmo que não ouvissem a própria voz.   
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As reflexões desenvolvidas reforçam a necessidade de investigações da 

identidade do povo Surdo, o que nos aproxima de Dorziat (2009) que relaciona 

a ideia de uma cultura global ancorada a concepções capitalistas. Esta 

conjugação torna necessário compreender que, apesar da sociedade atual 

parecer estar aberta as múltiplas culturas e a nova concepção de identificação 

do surdo, e embora existam muitos avanços sociais a este respeito, há a 

coexistência de uma luta quase invisível entre paradigmas atuais e 

conservadores no mundo, com desdobramentos na dimensão educacional. 

Analisar políticas públicas de currículo para uma educação bilíngue de 

surdos, envolve questões muito complexas e multifatoriais, porém a sociedade 

deve, cada vez mais, se abrir a esta possibilidade, por meio da participação de 

pessoas que, engajadas nos contextos escolares, mediante políticas 

existentes, podem, como seres históricos e políticos, fazerem a diferença no 

que se refere à educação de Surdos. 

Cabe destacar que, embora existam leis, caberá as pessoas, atuantes 

nas escolas públicas, garantir a viabilização de práticas e recursos necessários 

a estas práticas escolares, a formação de professores, a construção de 

Projetos Pedagógicos consistentes e condizentes à realidade dos estudantes 

atendidos, aliados às políticas públicas vigentes. Considera-se a necessidade 

da política nacional, mas também de ações em âmbitos estaduais e municipais, 

aderentes ao contexto escolar, para a garantia de uma educação bilíngue para 

surdos que seja eficaz, diante de toda a realidade brasileira expressa na sua 

multiculturalidade. 

2.1. Cultura Surda e Identidades 

Sou Surda. Não quer dizer: “Não ouço”. Quer 

dizer: “Compreendi que sou Surda.” É uma frase 

positiva e determinante. Na minha mente, admito 

que sou Surda, compreendo-o, analiso-o, por que 

me deram uma língua que me permite fazê-lo. 

Compreendo que os meus pais têm sua própria 

língua, a sua maneira de comunicar e que eu 

tenho a minha. Pertenço a uma comunidade, 

tenho uma verdadeira identidade. 

Emmanuelle Laborit 

A conceituação geral sobre cultura resultou na compreensão de que os 

surdos, ao longo da história foram marginalizados socialmente, o que gerou a 

desconsideração da sua cultura e língua natural, além da interpretação da 

surdez numa perspectiva clínica. Em contraponto, na atualidade entendemos 

que, dentro de uma conceituação antropológica da surdez, o Surdo tem uma 

cultura própria e o cerne de sua cultura está na língua de sinais.  



76 

 

De fato, a abordagem bilíngue de educação para surdos, traz consigo 

não só uma metodologia de ensino, mas uma filosofia de vida que define a 

surdez socialmente e o fato da língua de sinais não ser apenas instrumento de 

comunicação entre surdos e ouvintes, mas língua natural de um povo produtor 

de cultura.  

Constata-se também com frequência que o conceito indevidamente 

entendido de bilinguismo está presente em práticas escolares que apenas 

inserem um interprete educacional em sala de aula, afirmando garantir assim 

que o surdo tenha acesso ao currículo por meio da Libras. No entanto, estas 

práticas estão muito distantes do que realmente deve ser uma educação 

bilíngue para surdos, mesmo em escolas consideradas bilíngues.  

Após o reconhecimento da língua de sinais como língua natural dos 

surdos, na abordagem bilíngue, é necessário pensar que essa língua identifica 

esses sujeitos e um povo que é autor e ator de uma cultura peculiar. Assim, 

faz-se necessário entender a formação da identidade surda como parte de sua 

cultura. Baseada em Moura (2000) e Perlin (1998), Santana (2007) menciona 

que a identidade surda se constitui a partir da língua de sinais: 

Os defensores da Língua de Sinais afirmam que 

só por meio dela, adquirida em qualquer idade, o 

sujeito surdo constituirá uma identidade surda, já 

que ele não é ouvinte (Perlin, 1998; Moura, 2000). 

A maioria dos estudos tem como base  a ideia de 

que a identidade surda está relacionada ao uso da 

língua. Usar a língua de sinais em contato com 

outro surdo é o que define, basicamente, tal 

identidade. O que ocorre é que, na interação entre 

surdos que usam a língua de sinais, surgem 

novas possibilidades de compreensão, de diálogo 

e de aprendizagem, que não são possíveis 

apenas por meio da linguagem oral. Isso porque a 

aquisição de uma língua, e de todos os 

mecanismos afeitos a ela, faz que se credite à 

língua de sinais a possibilidade de ser a única 

capaz de oferecer uma identidade ao surdo. 

(SANTANA, p. 41, 2007) 

 

O conceito de identidade surda não se dissocia da formação de 

identidades culturais, identidades sociais em outros contextos, pois sua 

constituição se dá mediante as práticas discursivas e as representações 

sociais,  conforme nos lembra Silva (2019, p.13) ao dizer que “A identidade é, 

na verdade, relacional e a diferença é estabelecida por uma marcação 

simbólica relativamente a outras identidades.” Por ser relacional, não diferente 
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da formação da auto estima, a identidade pessoal requer a relação social, o 

olhar do outro sobre o indivíduo.  

Da mesma forma que a auto estima se forma a partir de nossas relações 

primárias, também será o convívio com a família, o primeiro meio de 

construção identitária, pois depende das representações sociais oriunda de 

interações que a identidade pessoal e social se constitui, como afirma Silva 

(2019): 

É por meio dos significados produzidos pelas 

representações que damos sentido à nossa 

experiência e àquilo que somos. Podemos 

inclusive sugerir que esses sistemas simbólicos 

tornam possível aquilo que somos e aquilo no qual 

podemos nos tornar. A representação, 

compreendida como um processo cultural, 

estabelece identidades individuais e coletivas e os 

sistemas simbólicos nos quais ela se baseia 

fornecem possíveis respostas às questões: Quem 

sou eu? O que eu poderia ser? Quem eu quero 

ser? Os discursos e os sistemas de representação 

constroem os lugares a partir dos quais os 

indivíduos podem se posicionar  e a partir dos 

quais podem falar.(SILVA, 2019 p. 18, 2019) 

Muitos surdos, no entanto, são filhos de pais ouvintes e a primeira 

identificação que poderiam ter com os pais vem de valores e comportamentos 

que fazem parte de uma cultura sonora, de uma língua oral, de 

comportamentos voltados a situações audíveis em seus primeiros anos de 

desenvolvimento. Assim, é importantíssimo o papel da família do surdo nessa 

construção de identidade pessoal, e posteriormente, social. Ziesmann (2018) 

frisa importância da família neste processo de constituição de identidade surda, 

como algo acessível por meio da cultura: 

Perlin (2016, p.18) afirma: “Entendo o conceito de 

identidades plurais, múltiplas, que se 

transformam, que não são fixas, imóveis, estéticas 

ou permanentes, que podem até mesmo ser 

contraditórias, que não são algo pronto.” A 

identidade está sempre em movimento e se molda 

nas interações entre os sujeitos e suas vivências 

individuais. História real com a identificação do 

‘eu’, identidade em permanente construção com 

altos e baixos, erros e acertos, alegrias e tristezas, 

sucessos e fracassos, anseios e metas de vida. 

Nessa caminhada de construção do ‘eu’, viver 

plenamente é necessário, aceitando os desafios. 

Independente do espaço que ocupamos no 
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mundo, é na diversidade que crescemos. 

(Ziesmann,  2018, p. 40-41)  

               Insisto em relembrar que a Educação Bilíngue para Surdos se 

sustenta no tripé: Língua de Sinais, Cultura Surda e Identidade Surda. A 

identidade se forma através do contato com a Cultura, mas no caso das 

crianças surdas, sobretudo filhas de pais ouvintes, o acesso a cultura surda, 

que se inicia com a aquisição de língua de sinais, é tardio.  

Hall afirma que há duas formas diferentes de se 

pensar a identidade cultural. (...) A segunda 

concepção de identidade cultural é aquela que a 

vê como “uma questão tanto de ‘tornar-se’ quanto 

de ‘ser’”. Isto não significa negar que a identidade 

tenha um passado, mas reconhecer que, ao 

reinvindicá-la, nós a reconstruímos e que além 

disso, o passado sofre uma constante 

transformação. (SILVA, p. 28, 2019) 

A identidade cultural ou social se constitui na convivência com o grupo 

social. O primeiro grupo social a que pertencemos é a família.  No caso de 

surdos, filhos de ouvintes, eles circulam por uma cultura ouvinte e convivem 

com as duas culturas ao longo da vida. 

Os indivíduos vivem no interior de um grande 

número de diferentes instituições, que constituem 

aquilo que Pierre Bourdieu chama de “campos 

sociais”, tais como as famílias, os grupos de 

colegas, as instituições educacionais, os grupos 

de trabalho ou partidos políticos. Nós participamos 

dessas instituições ou “campos sociais”, 

exercendo graus variados de escolha e 

autonomia, mas cada um deles tem um contexto 

material e, na verdade, um espaço e um lugar, 

bem como um material e, na verdade, um espaço 

e um lugar, bem como um conjunto de recursos 

simbólicos. Por exemplo, a casa é um espaço no 

qual muitas pessoas vivem suas identidades 

familiares. A casa é também um  dos lugares nos 

quais somos espectadores das representações 

pelas quais a mídia produz determinados tipos de 

identidades – por exemplo, por meio da narrativa 

da telenovelas, dos anúncios e das técnicas de 

venda. (SILVA, p. 30-31, 2019) 

Por isso, a aceitação da família do surdo em relação a sua língua e 

posteriormente a sua cultura, é muito importante, sobretudo quando se trata de 

crianças surdas filhas de pais ouvintes que trazem uma cultura diferente da 
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sua. A aceitação, o respeito e a tolerância com as diferenças culturais e 

linguísticas numa família multicultural e multilíngue é primordial no 

desenvolvimento pleno do surdo e Ziesmann  (2018) nos afirma isso: 

Para o surdo, a aceitação da família é de extrema 

importância. Tive uma educação exemplar e de 

grande valia dentro de princípios morais de 

respeito e amor. São estes valores que tenho 

como modelo de vida. Em suas pesquisas sobre 

filhos surdos em famílias ouvintes, Quadros (2017, 

p. 74-75) diz que: “A maioria das crianças surdas 

nasce em famílias de pais ouvintes(...); (...) essas 

crianças não herdam de seus pais os valores e as 

normas culturais dos surdos(...) Assim, alguns 

podem ter acesso à Língua de Sinais muito cedo 

ou na adolescência, enquanto outros apenas na 

fase adulta.” (ZIESMANN, 2018, p. 42) 

Sobre a formação cultural e a identidade social, todos os povos tem 

características semelhantes, uma delas, a identificação social da cultura 

circundante. Quanto a cultura surda, é importante que a criança seja inserida 

num grupo social com semelhante uso da Língua e assim, no convívio, aprenda 

a cultura e se identifique na comunidade Surda. Castro (2015) reconhece 

desafios e avanços quanto à presença da cultura surda para ser vivenciada, o 

que ainda requer muitas lutas: 

Não se pode perder de vista que a cultura 

surda não está definida somente pela conduta 

do grupo de Surdos, mas sim pelo 

reconhecimento dos valores, da língua, da 

linguagem, de todos os artefatos culturais que 

representam, verdadeiramente, a modalidade 

visual-espacial de comunicação do sujeito 

Surdo com seu contexto. Durante muitos 

anos, a cultura majoritariamente ignorou a 

presença da cultura surda, mas felizmente 

esta ultima tem conquistado o seu espaço 

social com seus artefatos, língua de sinais, 

adequação curricular, legendas, leis de 

acessibilidade, dentre outros, que favorecem 

a comunicação com o Surdo. (CASTRO apud 

ALMEIDA, 2015, pg 18-19) 

 Assim é importante ressaltar que a sociedade atual precisa apresentar 

tolerância frente ao diferente. Tanto surdos como ouvintes devem possuir essa 

característica, pois como afirma Silva (2019, p.42): “cada cultura tem suas 
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próprias e distintivas formas de classificar o mundo. É pela construção de 

sistemas classificatórios que a cultura nos propicia os meios pelos quais 

podemos dar sentido ao mundo social e construir significados.” 

Na visão de surdez como deficiência, a surdez é definida apenas como a 

ausência total ou parcial de audição, definida em graus diferentes. Pode-se ter 

uma surdez leve, moderada ou severa, diagnosticada por um médico, de 

acordo com o grau de perda ou pela acusia acusada em exames 

fonoaudiológicos como a audiometria.  o bera, ou ainda, na saída da 

maternidade dos hospitais brasileiros, pelo teste da orelhinha. 

Dentro dos graus de perdas auditivas totais ou parciais, elas ainda 

podem ser classificadas como surdez pré linguística, ou pós linguística, 

congênita ou adquirida. No entanto, na visão de surdez que parte apenas do 

ser surdo como deficiente, é só a dimensão biológica que o classifica, portanto, 

ser surdo é ser alguém que não escuta nada ou tem dificuldade auditiva devido 

aos graus de perda auditiva diagnosticados num exame padronizado.  

Na abordagem bilíngue, e segundo a concepção antropológica da 

surdez, a mesma pode ser entendida não mais como deficiência e sim como 

diferença. Portanto, o Surdo, com “S” maiúsculo, se constitui e se define 

mediante quatro fatores que serão aqui detalhados: audiológico (biológico), 

linguístico, cultural e político. 

Assim, a surdez não é mais restrita ao campo clínico e nem sob o viés 

audiológico da ausência total ou parcial de audição. O fator linguístico da 

definição de surdez no bilinguismo está associado a língua de sinais como 

característica do povo Surdo. A língua de sinais não é apenas um meio de 

comunicação entre surdos e ouvintes, mas o cerne de sua cultura como explica 

Castro apud Almeida (2015): 

Nota-se, no caso dos Surdos, que o sistema 

simbólico e de caráter essencialmente semiótico 

utilizado está pautado nas línguas de sinais, 

sistema que se utiliza da visão e do espaço para 

estabelecer interações sociais, diferentemente do 

sistema dos ouvintes, que o fazem utilizando-se 

dos canais oral e auditivo. A língua de sinais é um 

artefato cultural carregado de significação social 

sendo assim uma das especificidades mais 

importantes da manifestação e produção da 

cultura surda. Dessa forma, o uso de sinais pelos 

Surdos ultrapassa os objetivos de uma simples 

comunicação, constituindo-se no meio pelo qual 

se expressam as subjetividades e as identidades 

desses indivíduos. (CASTRO apud ALMEIDA,  

2015, p.16) 
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O fator cultural se refere a existência de uma cultura Surda. O fator 

político se refere ao fato de que o Surdo precisa conhecer seus direitos e 

saber-se como um sujeito político, que parte integrante da sociedade tem 

direitos e deveres. Direitos estes que foram negados aos Surdos por séculos, 

na história. Aqui, pode-se referir que muitos surdos estão envolvidos em 

associações que lutam na busca de direitos e políticas para seu povo, um 

desses, a Educação Bilíngue para Surdos como uma política pública nacional. 

A identidade Surda se constitui atualmente a partir desses 4 pilares e 

uma eficaz educação bilíngue para surdos deve contribuir com a formação da 

identidade surda baseada nesses pilares, partindo da importância de que a 

criança surda tenha o menos tardiamente possível, contato com a língua de 

sinais e com a cultura surda, por meio da presença e do convívio com surdos 

mais velhos que ela, adultos ou pessoas de outras idades. 

O que dificulta muitas vezes a formação de uma identidade dentro de 

uma educação bilíngue é o fato de que muitas vezes a educação bilíngue não 

ocorre efetivamente nas escolas, mas é improvisada e as crianças são 

inseridas em escolas sem que as pessoas responsáveis pelo ensino da língua 

tenha domínio e fluência sobre essa língua ou a tenham como uma segunda 

língua; assim, não a tem como língua de identificação, ou língua materna. 

É importante que as escolas tenham a presença de professores surdos 

ou de outros surdos que possam estar presentes e dominem a língua de sinais 

como sua língua de identificação, para que  as crianças tenham referência de 

apoio para a aprendizagem.  

Há surdos que se identificam como surdos oralizados ainda hoje, e há 

surdos que não se admitem como diferentes, querem agir como se fossem 

ouvintes. Diferentemente temos surdos que se identificam como Surdos, e 

ainda encontramos aqueles que não sabem se aderem a cultura ouvinte ou a 

Surda. Não são surdos na sua plenitude e se apresentam sem identidade 

definida ou não sabem a que grupo social pertencem, por isso tem uma 

identidade flutuante. 

Novamente, dentro deste contexto, nos reportamos a outra obra de arte  

(FIGURA 08) do artista Surdo contemporâneo Paul Scearce. 

Nesta obra o autor retrata que o Surdo, em meio a ouvintes, com línguas 

e culturas diferentes, muitas vezes sem a possibilidade de diálogo por 

desconhecimento linguístico, e impossibilitado para abertura a alteridade, não 

podendo manter comunicação, tranquilamente. Também não consegue se 

constituir, socialmente como um igual, por isso é como se fosse um “estranho”, 

um “estrangeiro”, ou pior, um “alienígena”. A questão da alteridade, aqui, se 

torna um fator essencial a ser pensado na constituição da identidade surda, 

mas também, na importância de que a escola se abra para a interculturalidade. 
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Ao aplicarmos essa interpretação no ambiente escolar entendemos que 

o  “outro”, o “diferente” dentro do currículo, mesmo em tempos de educação 

inclusiva, causa certa estranheza.  

De fato, nas escolas inclusivas, de maioria ouvinte, os surdos são como 

alunos estrangeiros, aprendendo uma segunda língua diferente da sua língua 

materna, e em alguns casos, tendo que aprender sua língua materna, com 

quem a tem como segunda língua, o que dificulta mais o aprendizado da língua 

portuguesa escrita. 

A escola de hoje, na perspectiva da Educação Inclusiva, vive um 

bilinguismo que traz resquícios da Comunicação Total com o Português 

sinalizado ou entendendo que a Língua de Sinais é somente uma forma de 

comunicação do surdo, portanto, seu uso e conhecimento acerca dela, muitas 

vezes fica restrito ao interprete educacional de libras. Porém, o papel do 

intérprete educacional de Libras não se restringe a “traduzir” a língua 

portuguesa oral para a Libras. O interprete dá voz aos surdos, como afirma 

Castro (2015) a seguir: 

Como contraponto ao que pensamos ser uma 

cultura auditiva excludente, existe uma 

contracultura ouvinte, assim considerados como 

professores intérpretes. Estes assumem a 

possibilidade não apenas de traduzir a língua 

fonte para a língua alvo – língua de sinais, mas 
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também dão voz ao outro, ao interpretarem o 

mundo cultural da pessoa surda, evidenciando 

seu caráter eminentemente existencial. Verifica-se 

nesse contexto que o Surdo é ao mesmo tempo 

autor e protagonista de sua comunicabilidade e, 

em verdade, não há motivos para Surdos e 

ouvintes continuarem a não se reconhecer como 

partícipes da mesma sociedade brasileira, isto é a 

sociedade ainda acreditar na incapacidade e não 

na evolução do Surdo. Para tanto se faz 

necessário romper com o processo de 

hierarquização social que tem por base a 

comunicação humana (CASTRO apud ALMEIDA, 

p. 17, 2015) 

A língua não é só comunicação, mas além disso, representa para os 

indivíduos sua forma de ser, seus sentimentos e pensamentos, portanto, é 

expressão de si, de sua cultura.  

A arte “fala muito sem palavras”. Dentre as artes que fazem parte da 

cultura surda de modo significativo selecionamos as artes visuais 

representadas nesta Dissertação com a análise de algumas pinturas do artista 

contemporâneo Paul Scearce, mas há surdos em vários âmbitos artísticos 

atuando, divulgando sua cultura por meio da arte, no teatro, na dança, e na 

Música 

A atriz surda Emanuelle Labourit é bastante conhecida, sobretudo por 

retratar a identidade surda em “O voo da gaivota”. A música, que por 

excelência é parte da cultura ouvinte, e que dialoga perfeitamente com a 

cultura surda conta com trabalhos reveladores de que os surdos produzem 

música, e podem acessá-la de algumas formas não audíveis, mas visuais, 

quando, por exemplo o som se converte em luzes, ou ainda pela melodia 

cantada por um poema. 

A literatura surda é muito vasta também e retrata a cultura surda. 

Encontramos produções de literatura adaptada da cultura ouvinte com 

clássicos como: O patinho surdo (FIGURA 09), O feijãozinho Surdo (FIGURA 

10), Cinderela Surda (FIGURA 11), Rapunzel Surda (FIGURA 12 e 13) Nessa 

literatura há adaptações que retratam a cultura surda. No caso da Cinderela 

Surda ela não perde o sapatinho de cristal, mas a luvinha. É interessante 

conhecer os livros não só pela capa, mas por páginas internas, como optamos 

pela reprodução de Rapunzel Surda. Percebe-se que o livro traz ilustração, 

escrita em língua portuguesa, mas a escrita é sinalizada para a criança surda. 

Sobre a literatura surda, sobretudo voltada as crianças pequenas em processo 

de aquisição de língua portuguesa escrita, Karnoop (2008) permite inserirmos 

sua importante contribuição:  
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As publicações na escrita dos sinais (Sign Writing) 

têm sido uma inovação na tradição de contar e 

recontar histórias e, por outro lado, divulgam e 

imprimem materiais na Libras. No entanto, um dos 

problemas é a abrangência do público leitor nessa 

língua (Libras), já que poucos são usuários desse 

sistema, mesmo nas comunidades de surdos.  

Essa abrangência tende a ser maior, a partir do 

momento em que o ensino da escrita da língua de 

sinais começa a fazer parte do currículo escolar e 

circular em produções literárias.  Nesse sentido, 

livros de literatura infantil com o texto na escrita 

dos sinais desempenham um papel fundamental 

na divulgação dessa língua e dessa tradição 

escrita.    

Além da importância dos registros na Libras, 

encontramos uma vasta e diversificada literatura, 

presentes em associações de surdos, em escolas, 

em pontos desencontro da comunidade surda. 

Algumas dessas histórias são contadas e 

resgatadas por surdos idosos e/ou por surdos 

contadores de histórias.  Uma pequena parcela 

dessas produções culturais têm sido registradas 

em fitas de vídeo, na Libras ou, então, traduzidas 

para a língua portuguesa. As narrativas, os 

poemas, as piadas e os mitos que são produzidos 

servem como evidências da identidade e da 

cultura surda.   (Karnoop, p.05, 2008) 

 De fato, a cultura surda dialoga com a cultura ouvinte. A literatura, por 

exemplo, se constitui como criação, tradução ou adaptação. Há, por exemplo, 

piadas que só os surdos podem compreender dentro de contextos que retratam 

aspectos que lhes são familiares de seu cotidiano. Neste caso temos literatura 

de criação, com aspectos da cultura ouvinte. A literatura infantil retratada 

anteriormente trata de adaptação, e as vezes chega a retratar uma obra da 

literatura na língua de sinais, como o clássico O pequeno príncipe, de Antonie 

di Saint Exupèry, tradução.  
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 Outras questões que envolvem a cultura surda vêm sendo pensadas 

recentemente como o desenvolvimento de desenho animado para crianças, 

pois antes não havia e as crianças pequenas que não se apropriaram da língua 

escrita não podiam assistir desenhos animados antes, com plena compreensão 

do contexto. Recentemente, pensando nisso, foi criado o desenho animado 

“Min e as Mãozinhas” (FIGURA 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além das artes, como citado, há outros aspectos interessantes da 

cultura surda em diálogo com a cultura ouvinte, presente nos esportes e em 

outros contextos, como cita Martins ( 2005) apud por Junior (2015): 

Outras especificidades da cultura surda são 

aqueles artefatos culturais que fazem uso da 

experiência visual, como por exemplo, artistas e 

obras que valorizam a escrita de línguas de sinais, 

representada através de registros videográficos, a 

Libras, o intérprete de Libras, as adaptações no 

esporte, como no futebol que utiliza uma bandeira 

no lugar do apito, no atletismo e na natação, que 
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utilizam flash de luz em substituição do sinal 

sonoro ou da pistola, dentre outros meios da 

experiência visual. 

A diversificação desses usos de comunicação cria 

espaço cultural visual dentro de um espaço 

cultural diverso. É a partir dessa identidade que se 

iniciam os Movimentos Surdos, espaço em que o 

indivíduo é estimulado a agir intensamente com 

outros surdos, social e politicamente. Emerge, 

nesses indivíduos, uma identidade afirmativa, 

principalmente no que tange a consciência surda 

de ser diferente, e necessitar de recursos 

completamente visuais e das implicações que esta 

atitude acarreta (MARTINS 2005 apud CASTRO 

apud ALMEIDA, pág 20-21, 2015)  

O acervo mencionado são obras da cultura surda, mas as obras não 

resumem a cultura. Como já mencionado em várias citações, a cultura, que 

mostra um pouco da identidade do povo surdo, é artefato cultural. Além disso, 

constrói identidade e sensação de pertencimento a um grupo social mais 

amplo, uma comunidade, e um povo, pois surdos ou ouvintes tem a 

necessidade desse sentido de pertencimento social. O ser humano é um ser 

social, sente necessidade de trocas de experiência e de vida, do convívio com 

iguais, ou mesmo com diferentes, mas com pessoas com as quais crie laços 

afetivos, como descreve Strobel (2008), citada por Ziesmann (2018),: 

Segundo Strobel (2008, p.19)” (...) um ser 

humano, em contato com seu espaço cultural, 

reage, cresce e desenvolve sua identidade, isto 

significa que os cultivos que fazemos são 

coletivos e não isolados”. O ser humano não 

consegue viver só, tanto que nem sobrevive sem 

os cuidados da mãe, vive em um grupo familiar, 

agrega amigos e parceiros profissionais. O 

homem é social, busca o coletivo. Assim, constrói 

a sua identidade no decorrer de sua vida de 

acordo com suas experiências, na construção 

diária de sua história. (Ziesmann, p. 40, 2018) 

As identidades das pessoas, sejam individuais ou coletivas são 

construídas ao longo da vida, e se modificam também no decorrer da 

existência humana e o sinal mais forte dessa cultura e da identidade surda, 

está na língua de sinais.  
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2.2. Libras, Língua Portuguesa e Educação Bilíngue 

A linguagem não é apenas um instrumento de 

comunicação, mas é através dela, com ela, que o 

ser humano elabora conceitos sobre o mundo e 

sobre si mesmo. Ela é modo de interação e é 

nessa interação que o sujeito se constitui como 

pessoa.   

Vygotsky  

Na educação bilíngue para Surdos, a Língua de Sinais é considerada a 

língua natural dos surdos e sua língua materna, porém nem sempre foi 

considerada como língua e sim como uma forma de linguagem. Atualmente, 

muitas pessoas se confundem ao dizer “linguagem de sinais”. A língua de 

sinais não é uma linguagem, é língua! O que muitas pessoas desconhecem é 

que existe diferença nestes dois conceitos. Saussure (2006), diferente de 

outros estudiosos, faz uma distinção entre língua e fala, portanto não são 

somente as línguas orais, consideradas estruturalmente, assim, mas a língua 

de sinais também o é.  

A teoria de Saussure (2006) e posteriormente do linguista Chomsky 

citados por Quadros (2007), contribuem para que a  língua de sinais deixe de 

ser considerada como linguagem e comece a ser compreendida como língua e 

posteriormente, uma língua natural. Quadros (2007) traz a definição de 

Saussure, que elucida a língua de sinais, e também, a definição de língua: 

Saussure (1995, p.17) coloca que “língua não se 

confunde com linguagem: é  somente uma parte 

determinada, essencial dela, indubitavelmente. É, 

ao mesmo tempo, um produto social da faculdade 

de linguagem e um conjunto de convenções 

necessárias, adotadas pelo corpo social para 

permitir o exercício dessa faculdade nos 

indivíduos.”,  (QUADROS, 2007, p. 25) 

A referida autora iniciou da gesticulação usada na comunicação dos 

surdos, hoje reconhecida com estrutura de língua. Há muitas linguagens 

utilizadas por surdos ainda hoje, que são sinais caseiros, fruto de uma 

comunicação gestual que muitas vezes os pais ouvintes utilizam para se 

comunicar com seus filhos que não possuem a língua oral de seus pais e ainda 

não adquiriram língua de sinais, muitas vezes por desconhecimento de seus 

pais, outras vezes por causa da insistência das famílias que ainda hoje negam 

a surdez como diferença e insistem na negação da realidade diante da 

frustração de ter um filho diferente. Quanto mais tardiamente a criança adquire 

a língua de sinais como materna, atrasa seu desenvolvimento. Quadros (2008) 

afirma que a criança surda deve ter contato com a libras, sem demora: 
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Se há um dispositivo de aquisição de linguagem – 

LAD – comum a todos os seres humanos que 

precisa ser acionado mediante a experiência 

linguística positiva, visível à criança, então a 

criança surda brasileira deve ter acesso à LIBRAS 

o quanto antes para acionar de forma natural esse 

dispositivo. A língua portuguesa não será a língua 

que acionará naturalmente o dispositivo devido, à 

falta de audição da criança. Essa criança até pode 

vir a adquirir essa língua, mas nunca de forma 

natural e espontânea, como ocorre com a 

LIBRAS. (Quadros, 2008, p. 27) 

A aquisição de língua não está dissociada da aprendizagem da cultura 

de um povo, ela é só o início de uma aprendizagem de função social, sobre as 

construções e significações de mundo por meio do discurso. Cada país tem 

sua língua oral e de sinais próprias. E no que se refere a libras, há também, 

como na língua portuguesa, regionalismos e expressões próprias das culturas 

locais. Para os surdos, a sua língua marca sua identidade, mostra sua essência 

e em libras as expressões faciais ou corporais são gramática. De fato, as 

expressões faciais representam as entonações de voz na língua oral, o que 

não são expressos na voz, são nas expressões faciais. Por exemplo, 

admiração, dúvida, negação.  

O surdo tem a capacidade de captar visualmente uma série de emoções 

que muitas vezes não verbalizamos, mas nossa linguagem não verbal 

demonstra. As pessoas surdas tem uma capacidade de ver aquilo que não 

poderia ser dito por palavras, porque sua percepção visual é muito apurada. No 

entanto, apesar de existir uma lei que reconhece a libras, desde 2002, ela 

ainda é muito desconhecida de muitas pessoas e precisa ser mais difundida, 

no meio de surdos e ouvinte. 

Paul Scearce (FIGURA 15) retrata essa afirmação, em sua obra, 

mostrando que a língua de sinais precisa se espalhar como as flores que 

espalham no ar suas sementes, germinando novos jardins e espalhando novas 

flores pelo ar. 

Da mesma forma, a língua de sinais deve ser difundida e se tornar 

efetivamente uma segunda língua para ouvintes brasileiros e primeira para os 

surdos, que só tem contato com ela, muitas vezes, tardiamente, 

comprometendo seu pleno desenvolvimento. 

Scearce ainda retrata na obra inserida na Figura (FIGURA 16), a 

necessidade de que o mundo reconheça que a língua de sinais é a ponte que 

traz a possibilidade de diálogo intercultural entre a cultura surda e a cultura 

ouvinte. De fato, a língua de sinais é capaz de unir dois mundos distintos que 
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são parte do ser surdo, pois o surdo convive diariamente com a cultura 

surda e a ouvinte, assim o surdo além de ter característica bilíngue, também é 

um ser multicultural.  

Como foi mostrado no subitem anterior, mencionando a literatura surda 

para crianças, há livros que são adaptados a cultura surda, mas algumas obras 

são só traduzidas. Assim, o surdo também tem acesso a cultura ouvinte, que 

faz parte do convívio em sociedade, não os tornando reclusos a 

homogeneidade num mundo surdo.  
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As línguas de sinais de cada país possuem uma estrutura gramatical. O 

alfabeto manual serve para fazer a datilologia de palavras que não possuem 

um sinal específico. Por exemplo, o nome Aline descrito pela datilologia 

(FIGURA 17)   é retratado assim:  

ALINE 

Aline 
Este é o nome Aline. O nome é algo que nos dá identificação, portanto 

nos representa e é, para os ouvintes, sua primeira identificação. Se alguém 

pergunta o meu nome, posso utilizar a datilologia para descrevê-lo, como 

descrito anteriormente, mas a pessoa Aline tem um sinal que a representa na 

comunidade surda. Este sinal é uma forma de nomear, ou identificar na cultura 

surda e geralmente é atribuído por um surdo que insere esta pessoa na 

comunidade surda. O meu sinal (FIGURA 18) foi atribuído por um professor 

Surdo, Fábio de Sá e Silva, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São 

Paulo–SP.  
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Meu nome foi descrito na datilologia anteriormente, mas o que nos 

identifica na comunidade surda não é nosso nome, mas o sinal que caracteriza 

algo em nós que seja muito marcante. No meu caso, meu sinal mostra as 

minhas bochechas rosadas, sinal bem característico na minha pessoa. 

Muitos desconhecem libras e pensam que a língua de sinais se resume 

ao alfabeto, porém o alfabeto sozinho e com letras soltas não forma as 

palavras. Sozinho, ele proporciona a possibilidade de datilologia, que na língua 

portuguesa é uma soletração. Da mesma forma que os ouvintes leem 

oralmente, sem soletrações, letra a letra, as palavras, de modo global, os 

surdos também o fazem, ao utilizar sinais. A datilologia para os surdos é uma 

digitação rápida, com fluência; muitas vezes pode substituir uma palavra sem 

um sinal específico que descreva o que querem sinalizar, mas também pode 

ser utilizada em complemento a alguns sinais, ou ainda com sinais que 

possuem a mesma configuração de mãos de algumas letras do alfabeto. 

Embora muitos não tenham fluência nessa língua, já viram o alfabeto 

(FIGURA 19) em Língua Brasileira de Sinais – Libras, apresentada a seguir: 
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Na língua de sinais, as palavras, ou melhor, sinais são descritos de 

forma global e requerem um sinal que representa ou simboliza a palavra, por 

isso, quando a criança começa a aprender a língua escrita a partir do sinal, ela 

fará a correspondência sinal/palavra. Esta representação não corresponde a 

uma palavra fragmentada em sílabas, mas uma palavra que é entendida, 

sinalizada e escrita forma global. 

Essa forma global de aprendizagem da língua escrita também pode ser 

proposta para ouvintes, numa prática que entende que a aquisição de língua 

escrita não pode ser descontextualizada, não se baseia apenas na 

decodificação de um código linguístico, na junção de letras, na formação de 

sílabas para a constituição de palavras.  

Embora haja essa correspondência sinal / palavra, devemos entender 

que nenhuma língua é traduzida ao pé da letra e o fato de alguns ouvintes 

desejarem fazê-lo não é tradução, mas Português Sinalizado, prática comum 

ao período de comunicação total. 

Neste trabalho, não tem como objetivo demonstrar como acontece a 

aquisição de língua de sinais ou mesmo a aquisição de língua portuguesa 

escrita, com exemplos de práticas voltadas a aquisição de língua por crianças 

surdas e comparando-as com as aquisições de língua de crianças ouvintes. 

Dissertamos apenas que a língua de sinais, tão marginalizada por séculos, na 

educação bilíngue para surdos, deve ser sua primeira língua (L1) e a língua 

portuguesa na modalidade escrita, deve ser uma segunda língua aprendida 

(L2). Santana (2007) nos apresenta o fato de que a língua oral não é um pré 

requisito à aprendizagem da língua escrita, o que completa a ideia apresentada 

de que seria um retrocesso muito grande acreditar nessa hipótese, tanto para 

surdos como ouvintes: 

Com relação a  ter de adquirir a fala para escrever 

melhor, sabe-se também que essa afirmação é 

um equívoco. Não há, nem nos ouvintes, uma 

relação direta entre falar bem e escrever bem. Na 

surdez, a relação da escrita com a oralidade 

também não é direta, pois os surdos não se 

baseiam na fala para adquirir a escrita. É claro 

que não podemos deixar de considerar que os 

surdos estão imersos em uma sociedade oral e 

são, pela oralidade, afetados. Mas isso não 

significa que a fala seja pré requisito para a 

escrita. (SANTANA, 2007, p. 198-199) 

Quanto às crianças em fase de alfabetização escolar, como 

mencionado, muitas vezes, alguns professores optam por métodos voltados a 

questões fônicas, que não se aplicam a crianças surdas, pois elas não 

aprendem pela emissão de sons, por meio de técnicas fonoarticulatórias ou 
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algo parecido. A história já comprova isto. Sobre a aprendizagem da língua 

escrita, Faraco (2019, p. 66) diz que: “Dominar o meio oral não é condição 

suficiente para dominar o meio escrito. Embora inter-relacionados por serem 

meios de expressão da mesma linguagem verbal, cada um tem seu próprio 

modo de existir. São, no fundo, irredutíveis um ao outro e, por isso mesmo 

demandam, para seu domínio, experiências e trajetórias cognitivas 

específicas.” 

A aprendizagem da língua escrita precisa ser algo contextualizado e a 

escrita precisa ser considerada por sua função social. Sobre a aprendizagem 

da língua escrita pela criança surda, Santana (2007) acrescenta: 

Desse modo, precisamos entender a escrita do 

surdo sem compará-la com a do ouvinte. A língua 

de sinais, por ter estrutura diferente, faz a escrita 

da língua portuguesa ser realizada 

preferencialmente com palavras de classe aberta, 

como ocorre na estrutura da língua de sinais. E é 

com base nessa língua que sua linguagem interna 

“organizaria” a escrita.  

Dessa forma, escrever e ler estão relacionados 

não só com a fala, mas também com a língua de 

sinais e com a vivência do sujeito, com textos 

escritos e com a sua inserção na sociedade 

letrada. Esse fator deve ser considerado nas 

discussões da área de educação para que se 

possam aumentar as oportunidades dos surdos de 

entrar em contato com diferentes formas de 

configurações textuais. Ou seja, proporcionar, no 

máximo, a “imersão” do sujeito na linguagem, a 

fim de diminuir suas dificuldades linguísticas e 

assimilar a estrutura textual, interativa e 

gramatical (não só semântica) de língua 

portuguesa. (SANTANA, 2007, p. 199) 

De fato, a função social da escrita é algo questionado não só na 

educação de surdos, mas por estudiosos da alfabetização, também em relação 

a crianças e adultos ouvintes. Além disso, cabe questionar se a aprendizagem 

da língua escrita se torna significativa para as crianças surdas, da forma como 

é ensinada e ainda, qual é a possibilidade de aprendizagem proposta na 

educação bilíngue para surdos, considerando que essa aprendizagem da 

língua escrita não é dissociada da linguagem simbólica, nem do discurso da 

criança, dentro de seu contexto cultural.  

Assim, entende-se que, numa efetiva educação bilíngue a presença das 

duas línguas, na escola é imprescindível, porém uma é visuo espacial e a outra 
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escrita. Portanto não é de fala ou oralidade que se constitui este processo, mas 

de discurso, o discurso cultural da criança surda, suas vivências, suas relações 

simbólicas com o mundo que a cerca. Sobre a função social da escrita e sua 

aprendizagem contextualizada, destacamos com apoio em Faraco (2019):  

Por outro lado, a criança deve também passar 

pela percepção das funções sociais da escrita 

alcançada, em especial, pela observação do uso 

da escrita pelos adultos, pela experiência da 

leitura que os adultos fazem para ela, pelo 

manuseio de livros e revistas, pelos jogos com 

letras e números, etc. 

As experiências simbólico-cognitivas do desenho 

e do brinquedo e o contato com a língua escrita 

mediado pelos adultos são fatores constitutivos do 

processo de letramento da criança e preparam 

para o trabalho escolar sistemático com o alfabeto 

e a linguagem verbal escrita (FARACO, 2019, p. 

64) 

O grande entrave do ensino da língua escrita em muitos casos, é que 

nem sempre se faz a partir da língua de sinais. Embora a legislação brasileira 

assegure o uso da língua de sinais, muitas escolas acabam restringindo seu 

uso a presença do intérprete educacional de Libras e isso, por si não assegura 

acesso ao currículo, desenvolvimento pleno do educando, aprendizagem da 

língua escrita como prática sócio cultural, menos ainda promove a 

interculturalidade. Quadros (2008) explica que:  

Se a língua de sinais é uma língua natural 

adquirida de forma espontânea pela pessoa surda 

em contato com pessoas que usam essa língua e 

se a língua oral é adquirida de forma 

sistematizada, então as pessoas surdas tem o 

direito de ser ensinadas na língua de sinais. A 

proposta bilíngue busca captar esse direito. 

(QUADROS, 2008, p. 27)  

Mesmo sendo um direito, na prática nem sempre esse direito entra em 

vigor. Nem todos compreendem este direito da criança surda. A aquisição de 

língua não acontece por meio da decodificação de um alfabeto, em qualquer 

língua natural, seja oral ou visuo espacial, como é o caso da língua de sinais.   

A criança surda ou ouvinte não aprende a língua, efetivamente, só por 

ter contato com o código linguístico, L1 nem L2, mas quando este código 

encontra significado em textos que dão sentido a algum contexto. Assim, a 

aquisição de Língua Portuguesa escrita para as crianças surdas ou ouvintes, 

deve ocorrer de forma significativa, partindo da prática de alfabetização e 
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letramento, com a leitura de diversos gêneros e tipos textuais que fazem parte 

da cultura. Neste sentido, Faraco (2019) mostra que a escola precisa ter uma 

prática  de letramento em todas as disciplinas: 

Uma escola letradora – que toma as práticas 

socioculturais da cultura letrada como um eixo 

organizador das atividades escolares que articula 

trabalho, ciência e cultura (nos termos da escola 

defendida por Kuenzer, 2000) – terá forçosamente 

de ultrapassar a concepção de que o letramento é 

tarefa exclusiva do professor de português. 

As práticas cognitivas de todas as áreas 

escolares, as suas diferentes formas de 

linguagem, a articulação verbal específica dos 

saberes aí constituídos, as diferentes formas de 

interação oral e escrita presente  em cada área 

põem a escola disciplinar tradicional sob radicais 

interrogações, apontando a possibilidade de uma 

efetiva educação transdisciplinar como defendem 

Britto (2004) e Kuenzer (2000) – uma educação 

que não abandone as especificidades de cada 

área, mas seja capaz de articulá-las em sínteses 

superiores, sem as quais não se pode 

compreender o mundo contemporâneo e não se 

pode agir eticamente nele com autonomia 

intelectual e pensamento crítico.  

A escola atual, no entanto está longe dessa 

perspectiva. Ela ainda é arraigadamente 

disciplinar. (FARACO, 2019, p. 87) 

Tornando possível um melhor entendimento dessas práticas que levam 

a aquisição de língua portuguesa escrita para a criança surda, parto da 

compreensão das práticas de alfabetização que movimentam o ensino da 

língua escrita no Brasil. 

Há duas correntes fortes de práticas de alfabetização que vigoraram no 

Brasil: métodos sintéticos e métodos analíticos. Quanto aos métodos de 

alfabetização no Brasil, a discussão sobre definição dessas práticas tem sido 

bem polêmicas. Pensando nos estudantes surdos e em sua característica 

linguística, tem-se a clareza de que métodos fônicos não seriam indicados.  

De fato, a identidade bilíngue dos surdos sugere que não haja um 

retrocesso voltando a um método de alfabetização fônico, pois voltaríamos a 

um método hegemônico, que valoriza a fonética, portanto a fala, a oralidade, as 

articulações orofaciais, descontextualizando a função cultural e social da 
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escrita. Soares (2018) explica acerca da aprendizagem inicial da língua escrita 

pela criança, que:  

Inserida no campo da educação escolar, a 

aprendizagem inicial da língua escrita sofre 

influência dos fatores que condicionam, e podem 

até mesmo determinar, esse campo – fatores 

sociais, culturais, econômicos, políticos; é ilusório 

supor que métodos atuem independentemente da 

interferência desses fatores. (SOARES, 2018, 

p.50) 

Assim, propor uma prática de inserção da criança surda na cultura do 

escrito requer pensar que também a cultura surda faz parte desse processo de 

alguma forma, trazendo influências a este aprendizado. No caso dos 

estudantes surdos, deve-se levar em consideração não são somente os 

métodos, mas a possibilidade da inserção da criança surda e da ouvinte na 

cultura escrita, o que pode proporcionar momentos de discussões sobre as 

culturas surda e ouvinte, gerando possibilidades para o diálogo intercultural, 

mediado pelos professores.  

As práticas de escrita abrem possibilidades para que os sujeitos 

desenvolvam pensamento crítico, criem possibilidades de interações diversas: 

com o texto, com os professores, com os colegas, com a família das crianças, 

com o mundo. Lerner (2002) traz uma importante contribuição neste sentido: 

Realmente, a leitura e a escrita aparecem sempre 

inseridas nas relações com as outras pessoas, 

supõem interações entre leitores acerca dos 

textos: comentar com outros o que se está lendo, 

recomendar o que se considera valioso, discutir 

diversas interpretações de uma mesma obra, 

intercambiar ideias sobre as relações entre 

diferentes obras e autores... (LERNER, 2002, p. 

61)  

Sendo assim, o ensino da língua escrita não deve ser 

descontextualizado da cultura e dos contextos sociais no qual os aprendentes, 

bem como os ensinantes estão inseridos. No caso de uma educação bilíngue 

para surdos, em classes bilíngues ou classes inclusivas, a percepção da forma 

como o aluno será inserido na cultura do escrito, será a mesma. A primeira 

língua (L1) do aluno será Libras e a segunda língua (L2) será a língua 

portuguesa, porém ela não será ensinada apenas como código ou 

descontextualizada de aspectos que se relacionam com a cultura surda em 

diálogo com a cultura ouvinte, afinal, o surdo, de certa forma está em contato 

com ambas culturas. Ressalto que, seja com surdos ou ouvintes, o ensino da 
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língua escrita não pode desconsiderar sua importante função de dialogo 

multicultural e lugar de relações, como cita Lerner (2002):  

Realmente, a leitura e a escrita aparecem sempre 

inseridas nas relações com outras pessoas, 

supõem interações entre leitores acerca dos 

textos: comentar com outros o que se está lendo, 

recomendar o que se considera valioso, discutir 

diversas interpretações de uma mesma obra, 

intercambiar ideias sobre as relações entre 

diferentes obras e autores... (LERNER, 2002, p. 

61) 

Este termo “cultura do escrito” é trazido por Ferreiro (2001, 2015) que 

com sua psicogênese da língua escrita, traz contribuições muito importantes 

acerca de como a língua escrita é aprendida pela criança e cita níveis de 

aquisição de língua escrita para ouvintes: pré silábico, silábico sem valor 

sonoro, silábico com valor sonoro, silábico alfabético e alfabético.  Crianças 

surdas não podem ser classificadas sonoramente, porém também apresentam 

níveis de aquisição e aprendizagem da língua escrita correspondentes aos que 

são citados por Ferreiro e Teberosky (1986). Esses níveis de aquisição de 

língua são: pré interlíngua, interlíngua 1, interlíngua 2 e interlíngua 3. Quadros 

(2006) explicita: 

(...) a apropriação de uma segunda língua (L2) é 

um processo, constituído por etapas que se 

sucedem no tempo cujo ponto de partida é a 

Língua de Sinais Brasileira e o ponto de chegada 

é a escrita do Português. Cada uma dessas 

etapas de aprendizagem contituem o que se 

denomina interlíngua (IL), termo criado por 

Selinker (1972) para se referir ao sistema 

linguístico empregado por um falante não nativo. 

(...) Há marcas de instabilidade que refletem uma 

competência transicional e demonstram que o 

aprendiz não aprende uma língua 

mecanicamente, mas que se utiliza de estratégias 

de transferência da L1, estratégias de 

simplificação, de estratégias de 

hipergeneralização e estratégias, de transferência 

de instrução. (QUADROS,  2006, p. 292) 

Desse modo, comparando os níveis de Ferreiro e Teberosky (1986) que 

se referem a crianças ouvintes, com os de crianças surdas, citados por 

Quadros (2006), na perspectiva das interlínguas, termo trazido por Selinker 

(1972), percebe-se semelhanças nos processos de aquisição de língua escrita 

para crianças surdas e ouvintes, pois a aquisição de língua escrita, diferente da 
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língua oral ou da língua de sinais, não acontece de forma natural, mas precisa 

de métodos e de ensino. Soares (2018) aborda essa questão: 

Pode-se, assim, concluir que a aprendizagem da 

escrita não é um processo natural, como é a 

aquisição da fala: a fala é inata, é um instinto; 

sendo inata, instintiva, é naturalmente adquirida, 

bastando para isso que a criança esteja imersa 

em ambiente em que ouve e fala a língua 

materna. A escrita, dos sons da fala, não um 

instinto.  

Em decorrência, se a fala não é, nem precisa ser, 

ensinada de forma explicita, consciente – não há 

necessidade de métodos para orientar a aquisição 

do falar e do ouvir – a escrita precisa ser ensinada 

por meio de métodos que orientem o processo de 

aprendizagem do ler e escrever. (SOARES, 2018, 

p.45) 

Ainda que existam métodos para o ensino da leitura e da língua escrita, 

no caso dos estudantes surdos, como já mencionado, não é possível esquecer 

que há uma peculiaridade linguística em relação ao ouvinte brasileiro, pois o 

ouvinte está sendo alfabetizado e letrado em sua língua materna e o surdo, em 

uma segunda língua, como os estrangeiros, como lembra Quadros (2006), 

ressaltando características dessas aprendizagens para a criança surda: 

Ressalta-se o fato de que os surdos serão sempre 

estrangeiros no uso do Português e que muitas de 

suas construções são próximas de um falante não 

nativo. Isso se dá principalmente, em relação ao 

uso de conectivos, preposições, conjunções e 

outros elementos colocados de forma inadequada 

por quem não tem vivência na língua. 

Comparando aspectos da aquisição do Português 

como segunda língua, por ouvintes e por surdos, 

observam-se aspectos comuns no processo de 

apropriação, como também já haviam sido 

observados em outros estudos. Os aprendizes de 

segunda língua se utilizam de várias estratégias 

para descobrir a gramática da língua-alvo, 

permitindo a produção de frases convergentes da 

língua portuguesa e gerando também sequências 

divergentes. (QUADROS, 2006, p.292) 

O ensino de língua escrita traz muitos desafios não só pela didática, mas 

sobretudo há uma critica quanto a escola inclusiva, quando não se propõe a 

ser inclusiva no pleno sentido da palavra, respeitando as diferenças no 
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processo educacional e devido a outras dificuldades, de ordem mais estrutural, 

que se inserem nesse processo, conforme explicita Lacerda (2000): 

A maior parte dos surdos atendidos no Brasil não 

tem podido ter acesso a uma escolarização que 

atente para suas necessidades linguísticas, 

metodológicas, curriculares, sociais e culturais. Os 

surdos encontram-se em classes/ escolas 

especiais que atuam em uma perspectiva oralista, 

as quais pretendem, em última análise que o 

aluno surdo comporte-se como ouvinte, lendo nos 

lábios aquilo que não pode escutar falando, lendo 

e escrevendo a Língua Portuguesa. Ou em 

escolas regulares, inseridos em classes de 

ouvintes, nas quais, novamente, espera-se que 

ele se comporte como um ouvinte acompanhando 

os conteúdos preparados/ pensados para as 

crianças sem que qualquer condição especial seja 

propiciada para que tal aprendizagem aconteça. 

(LACERDA, 2000, p.02) 

 Sobre essas dificuldades ainda existentes na prática e como pensar num 

currículo que agregue as reais necessidades de aprendizagem dos surdos, 

modificando o que ainda, citado por Lacerda (2000) acontece nas práticas 

escolares, numa mistura de oralismo, comunicação total e bilinguismo, 

disfarçado de bilinguismo, diante do despreparo de profissionais de algumas 

instituições de ensino frente às características e necessidades dos surdos, 

sobretudo os inseridos em classes ou escolas ditas “bilíngues” em escolas 

inclusivas.  

          A compreensão dos aspectos desenvolvidos pode ser facilitada por meio 

de reflexões, apresentadas a seguir, sobre os diversos aspectos ideológicos e 

de estruturas e funcionamento da educação básica, ou ainda a conscientização 

desde a formação inicial de professores, e a busca de uma política nacional 

pensando um currículo bilíngue para surdos, luta política do povo surdo junto 

aos governantes.  

As questões que envolvem o Currículo para que de fato garanta uma eficaz 

educação bilíngue para os surdos são diversas e desafiadoras, diante da 

própria complexidade humana. O próximo subitem tem a intenção de refletir 

sobre a necessidade de que se construa um currículo que considere as 

necessidades educacionais de estudantes surdos, com ênfase específica, na 

Educação Básica. 
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2.3. Educação de Surdos e Currículo 

Um currículo prescrito que se imagina “pronto” já é 

desqualificado, em seu ponto de partida, como 

prática social.  

Antônio Chizzotti e Branca Jurema Ponce 

 Elaborar e promover a implantação de um currículo para a educação de 

surdos na atualidade não desconsidera sua construção como uma prática 

social que envolve vários sujeitos. O currículo, como prática social, não 

meramente imposto, deve ser construído considerando a autoria e autonomia 

de educadores e educandos em todo o processo de aprendizagem, conforme 

nos diz Lerner (2002):           

Elaborar documentos curriculares supõe, além 

disso, tomar decisões que afetam muitas escolas 

– toda as que pertencem a uma jurisdição. Fazer 

propostas que se levarão à prática em instituições 

muito diversas apresenta problemas diferentes 

dos que se apresentam ao orientar o trabalho de 

uma escola ou de uma classe específica, já que é 

inevitável se perguntar pela validade das 

propostas para essa diversidade de situações, 

cujas especificidades nem sempre é possível 

conhecer de perto. (LERNER, 2002, p. 54-55) 

No Brasil não existe um currículo nacional para a educação de surdos, 

mas existem orientações e diretrizes que convergem para a constituição 

políticas públicas regionais ou locais.  

Em 2014, um grupo de trabalho composto por vários pesquisadores da 

área da surdez, elaborou um documento, após designação das portarias n° 

1060/2013 e n° 91/2013 do MEC/SECADI – Ministério da Educação/ Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. O documento 

é o Relatório sobre a Política Linguística de Educação Bilíngue - Língua 

Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa o qual aborda sobre a constituição da 

educação bilíngue para surdos destinada aos diversos estados e municípios 

brasileiros, conforme anunciado em seu texto: 

Fica claro neste documento legal, uma política 

que instaura um processo para o reconhecimento 

da Libras e a sua promoção por meio da 

educação. Essa educação caracteriza-se por uma 

perspectiva bilíngue, pois reconhece a Libras 

como primeira língua e a Língua Portuguesa como 

segunda língua das pessoas surdas, 

encaminhando o reconhecimento desse status no 
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âmbito educacional. As instituições educacionais 

devem oferecer o ensino da Libras, o ensino de 

Língua Portuguesa como segunda língua, contar 

com professores regentes que conhecem a 

situação bilíngue de estudantes surdos, além de 

contar com intérpretes de língua de sinais.(...)o 

decreto inclui a recomendação quanto a criação 

de um ambiente bilíngue, uma vez que orienta a 

difusão da Libras entre todos os professores e 

funcionários, direção da escola e familiares. Ainda 

orienta quanto ao reconhecimento da Língua 

Portuguesa como segunda língua, no sentido de 

adequar o ensino e as avaliações relativas à 

escrita observando-se esse aspecto, inclusive 

adotando avaliações em Libras. Diante desse 

planejamento linguístico relativo ao uso e difusão 

da Libras no Brasil, torna-se necessário viabilizar 

a educação bilíngue de Surdos. (MEC/SECADI, 

p.08, 2014) 

A FENEIS – Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, 

tem buscado, junto ao MEC/ SECADI, a construção de uma política nacional de 

educação bilíngue para surdos, tendo em vista um direcionamento nacional 

para que estados e municípios construam assim, currículos verdadeiramente 

bilíngues  e garantia de acesso aos estudantes surdos em sua língua materna, 

a língua de sinais.  

Antes de mencionar o trabalho de construção coletiva do currículo da 

cidade  na RME – Rede Municipal de Ensino da PMSP – Prefeitura Municipal 

de São Paulo, é importante citar algumas orientações de cunho nacional que 

servem de referencial voltado à construção de políticas para a educação de 

surdos nos estados e também nos municípios. 

Por muitos anos, a educação dos surdos, como mencionado em 

capítulos anteriores, ficou restrita a educação especial em escolas que só 

atendiam surdos, mas conforme as crianças surdas cresciam, vinham outros 

entraves, pois nas modalidades de ensino subsequentes ao atual EF – Ensino 

Fundamental, não havia oferta de um ensino especializado e mesmo as 

escolas especiais eram consideradas em número insuficiente para a 

continuidade dos estudos dessas crianças. 

A partir do movimento de pais e educadores, “Educação para Todos”, a 

educação especial traz mudanças e a ideia de escola ou classe segregada dos 

demais estudantes cede lugar a prática de integração, posteriormente à 

inclusão escolar, surgindo assim muitas incertezas frente as práticas 

educacionais e mesmo a metodologias de ensino e muitos  profissionais da 

educação ficaram receosos diante das mudanças de paradigmas. No entanto, 
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a “Educação para Todos” não pode negar as especificidades de alguns, pois 

respeitar as características culturais e linguísticas de grupos diferentes, 

também é pensar num currículo que respeita e valoriza as diferenças, 

agregando valores como a igualdade de direitos ao garantir que as diferenças 

culturais e linguísticas não só de surdos, mas de imigrantes, quilombolas, 

indígenas, seja respeitada. Chizzotti e Ponce (2002) posicionam-se sobre 

currículo e políticas públicas: 

O currículo deve atender o interesse de formar 

uma unidade solidária, partilhando normas e 

valores comuns, mediante um programa de 

conhecimentos básicos obrigatórios para todos os 

cidadãos que devem ter, nessa concepção, 

igualdade de direitos. Incumbe ao Estado veicular 

uma moral de vida coletiva, difundir um conjunto 

de saberes, linguagens e práticas cuja aquisição 

depende da escola, e propor uma referência 

comum para todos como meio indispensável para 

participar da vida social e assumir um posto de 

trabalho. (CHIZZOTTI e PONCE, 2002, p.28) 

Esses fundamentos apontam a necessidade de que seja respeitada a 

diversidade na escola garantindo uma “Educação para Todos”, porém não 

basta a inserção desses estudantes em espaços escolares. A essa inserção 

deve ser agregada a garantia de que a escola, sobretudo pública, seja espaço 

de aprendizagem, de acordo com o proposto em âmbito nacional, para a 

idade/série, mesmo que levadas em consideração as regionalidades e 

situações particulares a serem integradas no currículo. Ou seja, uma 

“Educação para Todos” que não garante a aprendizagem escolar, não traz 

igualdade de condições de aprendizagem para todos, e se torna excludente, 

acentuadamente frente às diferenças.  

Em relação a “Educação para Todos” e a educação inclusiva,  

contemplando a realidade do surdo como o diferente neste processo de 

educação inclusiva e construção curricular, entende-se que muitos são os 

sujeitos envolvidos nesse contexto, além do poder público, o que se pronuncia 

nas análises de Almeida (2015):  

As pressões de movimentos organizados que 

marcam a sociedade tem reverberações na 

escola. (...) Mas serão estas as portas de um 

eficaz compromisso da escola com os conceitos aí 

demandados? Estas pressões funcionarão para a 

permanência dos alunos com deficiência? Terão 

eficácia sobre aquilo que os alunos podem e 

devem aprender dentro de suas característicasa 

sociais, físicas ou mentais? (...)  
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Tal resposta não aparecerá senão num estudo e 

numa proposta curricular clara, debatida e 

consensuada entre todos os envolvidos: família, 

escola, aluno, políticas específicas para a área, 

formação de professores, financiamento para a 

pesquisa, condições de trabalho e de produção, 

tecnologia assistiva. (...) 

O currículo do e para o outro não está construído 

ainda e tem duas dimensões na sua construção. A 

do Estado e a das escolas. A primeira supõe que 

o Estado, provocado por sua função agregadora 

de dar harmonia aos diferentes atores sociais 

superando as prerrogativas dos setores 

hegemônicos econômica e politicamente, traga 

propostas de maior justiça, condições de vida e de 

ética. E a dimensão da política curricular de cada 

escola é dada pela sua capacidade de trazer para 

seu Projeto político Pedagógico as dimensões 

acima esboçadas. (ALMEIDA, 2015, p. 09-10) 

Nessa perspectiva, para Almeida (2015) a resposta dependerá de uma 

proposta curricular debatida e consensuada entre todos os envolvidos, ou seja, 

as mudanças não acontecem por meio de imposições, mas do consentimento 

de todos os envolvidos. Compondo essas mudanças, a implementação da 

educação inclusiva exige o entendimento de que a educação especial não 

deixa de existir, mas deve ser desenvolvida em parceria direta com a escola. 

A educação especializada, mesmo socialmente considerada  

segregadora, nesses novos paradigmas educacionais vigentes, poderia, 

através do AEE – Atendimento Educacional Especializado, tornar o processo 

de aprendizagem, de certa forma, menos excludente, proporcionando um 

currículo mais acessível em articulação com o ensino regular. Porém, a 

inclusão escolar ainda traz questionamentos sobre a defasagem na 

aprendizagem desses estudantes, considerando suas dificuldades de 

aprendizagem como oriundas de sua perda total ou parcial de audição e na 

realidade, não são essas, necessariamente, as causas das dificuldades de 

aprendizagem da língua escrita. 

A causa das dificuldades não está, necessariamente, ligada a perda total 

ou parcial de audição, mas pode ser localizada nas metodologias de ensino e 

concepção dos professores sobre as formas de ensinar, além de outras 

implicações, como aponta Silva (2014): 

As práticas escolares com alunos surdos ainda 

são fomentadas pela ideia de que um conjunto de 

competências  individuais banaliza o sucesso ou o 

fracasso da criança naquele ambiente. Por esta 
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razão, o aluno surdo é sempre visto como alguém 

que não consegue se alfabetizar por, em tese, não 

apresentar os pré requisitos necessários para a 

aquisição do código: a fala. Dentro dessa visão, 

não há espaço para a discussão de outros 

aspectos importantes, como a falta de uma língua 

comum (afinal, o aluno surdo é um estrangeiro 

dentro da escola!) e o fato de os surdos serem 

parte das chamadas minorias linguísticas. (SILVA, 

p. 123, 2014) 

Pensar e propor um currículo realmente bilíngue para surdos não requer 

apenas propor que Libras seja um componente curricular, mas é necessário um 

processo de reflexão sobre as formas de ensinar e as concepções que os 

educadores também trazem não só acerca da surdez, mas também sobre a 

realidade do aluno,  da escola e da função social da educação formal. 

Ressalta-se a importância da compreensão de que esses aspectos fazem parte 

da construção curricular, considerando o pensamento de  Sacristan (2013) 

sobre currículo:  

O conceito de currículo e a utilização que fazemos 

dele aparecem desde os primórdios relacionados 

à ideia de seleção de conteúdos e de ordem na 

classificação dos conhecimentos que 

representam, que será a seleção daquilo que será 

coberto pela ação do ensinar. Em tempos 

modernos poderíamos dizer que, com esta 

invenção  unificadora, pode-se, em primeiro lugar 

evitar a arbitrariedade na escolha de o que será 

ensinado em cada situação, enquanto, em 

segundo lugar, se orienta, modela e limita a 

autonomia dos professores. Essa polivalência se 

mantem nos dias de hoje. (SACRISTAN, p.17, 

2013) 

As propostas curriculares envolvem a delimitação de conteúdos a serem 

ensinados, mas também as metodologias de ensino, os planejamentos de 

aulas e demais atributos do processo educativo, o que revela sua abrangência. 

Neste caso, a Educação de Surdos precisa prever como acontece as 

aprendizagens da criança surda, que não possui uma única identidade e 

portanto requer a delimitação de diferentes formas de promover a 

aprendizagem.  

Além disso, no PPP deverá constar o papel da Língua de Sinais nesse 

processo de aprendizagem. Sendo o documento norteador da política 

institucional, o PPP deve contemplar questões que tangenciam a política da 

rede municipal de ensino, tais como: Qual concepção da escola, ou a rede de 
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ensino sobre o uso da Libras? Qual  a visão da escola sobre o papel do 

Professor? Como definir a formação continuada para professores sobre a 

Educação de Surdos? Qual o papel do intérprete educacional de Libras? Como 

cuidar das condições de acessibilidade? Como materializar o diálogo entre a 

cultura surda e ouvinte na escola? A construção de um currículo para a 

educação de Surdos deve se pautar nos desafios contidos em questões como 

essas, abertas a complementações de natureza mais específicas. 

Cabe dentre as especificidades, embora não restrita aos surdos, pensar 

em relação às aprendizagens da língua escrita: Como o professor pode educar 

efetivamente seus alunos se não acreditarem que a aprendizagem é possível e 

não atribuindo sua negativa à incapacidade do aluno, desconsiderando as 

metodologias de ensino utilizadas?  No que se refere à surdez Silva (2014) 

reflete: 

Para uma maioria de professores as dificuldades 

desse aluno em relação à escrita são vistas como 

algo inerente à surdez ou como algo interno e 

particular ao surdo, e não como decorrência da 

maneira como ocorre o ensino da língua 

portuguesa para este aluno. Além disso, a 

dificuldade tampouco é creditada ao fato de esse 

sujeito ser potencialmente bilíngue e que vai 

aprender o português como uma segunda língua. 

(SILVA, p. 123, 2014) 

 Quanto ao ensino da língua escrita, tanto para surdos como ouvintes, a 

alfabetização não pode desconsiderar a função social da palavra escrita, 

portanto não pode ser desconectado a praticas de letramento, ou este 

aprendizado não seria significativo, sendo apenas o ensino do código pelo 

código. Neste sentido, Silva (2014) acrescenta:  

Considerar uma alternativa social de letramento 

que valorize a língua do aluno poderia ajudar 

esses professores a perceberem também a 

importância de estratégias diferenciadas para o 

ensino desse indivíduo que deveria aprender o 

português como uma segunda língua. Decorrente 

da aceitação do sujeito surdo como um falante 

bilíngue, haveria a necessidade de, no  caso de 

crianças surdas, a alfabetização ser em segunda 

língua (L2) e envolver processos de aquisição 

diferentes daqueles utilizados quando se ensina o 

português como língua materna.(SILVA, p.123, 

2014) 

Há muitas questões a serem pensadas na construção de um currículo 

para a Educação de Surdos, porém, percebe-se que existem avanços mesmo 
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que ainda seja necessário muitas mudanças neste aspecto, melhorias que 

verdadeiramente garantam uma educação nos moldes do bilinguismo, onde 

todos possam aprender com suas diferenças sim, mas que também seja 

assegurada ao Surdo, qualidade no processo educacional, em respeito as suas 

características linguísticas. Ainda há muito bilinguismo “de fachada”, nas 

escolas brasileiras.  

Um currículo bilíngue para surdos, de fato, precisa basear-se no tripé: 

Língua, Cultura, Identidade. Língua: Ensino de Libras como L1 e Língua 

Portugusa escrita como L2. Cultura: Acesso a Cultura Surda como artefato 

cultural, mas também acesso a Cultura Ouvinte promovendo a 

interculturalidade. Identidade: Identidade social construída pela convivência da 

criança com uma pessoa surda mais velha, que lhe transmita os valores e 

cultura da comunidade surda, com as quais pode se identificar socialmente e 

que ajudará a criança a desenvolver auto estima e identidade individual e 

social. 

A escola pública, pelo simples fato de ser pública, deve ter um caráter 

universal e inclusivo, porque deve acolher todos os que desejam construir 

conhecimento formal. No entanto, a princípio, quando o foco é inclusão escolar 

nota-se um olhar bem específico para os estudantes que eram público alvo da 

educação especial: estudantes com superdotação ou altas habilidades, 

deficiência física, deficiência auditiva (surdez), deficiência visual e deficiências 

múltiplas. Essa primeira classificação tratava do público a quem eram 

destinadas as políticas públicas do atendimento educacional especializado.  

De modo geral há alguns questionamentos acerca de currículo, e das 

práticas escolares, ao lado de muitos avanços necessários. Algumas pessoas 

em esferas menores ao âmbito nacional, procuram construir coletivamente, um 

currículo voltado a educação de surdos que garanta uma aprendizagem 

significativa para esses estudantes, nos moldes do Bilinguismo. É o que 

acontece no Município de São Paulo, foco desta pesquisa, na construção de 

Políticas Públicas de Currículo para a Cidade de São Paulo que consideram as 

especificidades dos estudantes surdos. 

Assim, a RME – Rede Municipal de Educação da PMSP – Prefeitura 

Municipal de São Paulo propôs que essa construção fosse coletiva, e o 

Currículo da Cidade propõe, a princípio, uma reflexão acerca dos componentes 

curriculares para o ensino fundamental e sobre a forma de ensinar estes 

conteúdos, na perspectiva dos direitos de aprendizagem. Ressalta-se que os 

resultados das discussões coletivas acerca desses componentes realizadas na 

RME foram contempladas nesse processo de construção. 

A dinâmica desse trabalho da RME contou com grupos de trabalho para 

que houvessem discussões partindo das reflexões e propostas sobre cada eixo 

curricular que foram discutidas pelos professores participantes. Para a 
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educação de surdos, propriamente foram pensados dois eixos curriculares: 

Libras e Língua Portuguesa  como segunda língua para alunos Surdos. 

Muitas vezes, ocorre em políticas públicas uma descontinuidade em 

relação ao que anteriormente foi produzido, inclusive quanto aos aspectos 

positivos das gestões anteriores. Neste caso, o currículo da cidade procurou 

evitar essas descontinuidades, pois ao tratar da educação de surdos os 

referenciais anteriores foram considerados. A DIEE – Divisão de Educação 

Especial, optou por dar continuidade as discussões sobre o currículo partindo 

de experiências anteriores e do material proposto na RME, avaliando o que 

precisava melhorar. 

Ao tratar da construção de um currículo para a Educação de Surdos, na 

atualidade, no entanto, muito se tem discutido, e não é possível esquecer de 

mencionar, as possibilidades existentes para as escolas bilíngues para surdos: 

Educação Especial, escolas regulares com abordagem bilíngue para surdos e 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

Não existe, no Brasil, um modelo único de conceber a educação de 

surdos, embora exista defensores da educação bilíngue em escolas puramente 

bilíngues para surdos e também classes puramente bilíngues em escolas 

regulares, e ainda escolas em que, adeptos da educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva, mencionem que todos devem aprender 

juntos e nestes casos os estudantes tem o apoio do intérprete educacional de 

Libras. 

A RME da PMSP tem as EMEBS – Escolas Municipais de Educação 

Bilíngue para Surdos, que são escolas especiais só para alunos surdos, as 

classes bilíngues em escolas polo e também a opção desses estudantes se 

matricularem em escolas comuns e terem o atendimento de contra turno em 

AEE, nas SRM – Salas de Recurso Multifuncionais, e neste atendimento de 

contra turno tem uma complementação ao currículo ou uma adaptação, pois 

este AEE pode ser em Libras e em Língua Portuguesa.  

Na PMSP, o grupo de trabalho começou, com essa preocupação de 

evitar a descontinuidade dos processos já vivenciados anteriormente, visando a 

melhoria e a qualidade da educação de surdos na atualidade, dentro de uma 

proposta educacional bilíngüe. Esta conduta considerou estudantes das 

escolas e classes bilíngues, mas também estudantes inseridos em escolas 

comuns, onde há registros de concentração da maior quantidade de 

matriculados, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Cabe destacar 

que é neste âmbito da escola regular que está o maior desafio desde que nas 

EMEBS há um currículo mais homogêneo e voltado à cultura surda, situação 

diferente das escolas comuns, o que será abordado no capítulo 3.  
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Até o ano de 2019, as EMEBS – Escolas Bilíngue para Surdos não 

atendiam ensino médio, mas a partir deste ano passam a atender. Isso é fruto 

das discussões com os grupos de trabalho, que tem apresentado 

continuamente a necessidade do atendimento de surdos também no ensino 

médio em escola bilíngue.  

A história da educação nos permite reavivar a realidade da pedagogia 

tradicional na qual as teorias curriculares centravam-se no currículo imposto 

aos educandos que eram considerados “tábula rasa”, ou seja, sem 

conhecimento algum. O papel dos professores neste contexto educacional era 

o de transmissores do conhecimento. A avaliação se baseava em méritos e era 

classificatória, portanto, excludente. Essa práxis foi mudando, bem como as 

concepções de currículo, embora todas partam de ideologias sustentadas por 

relações de poder e que desconsideram as minorias linguísticas. 

Romper com essa prática excludente ainda é um desafio que precisa 

passar pela construção de um currículo que contemple as necessidades de 

todos, neste caso, também das minorias linguísticas, mesmo em contextos 

inclusivos. Numa abordagem verdadeiramente bilíngue, há a presença de duas 

línguas para todos, portanto, todos devem aprender a língua de sinais, mesmo 

que como uma segunda língua oficial de seu país. Essa concepção exige 

readequações culturais e políticas públicas nacionais para sua concretização. 

Por isso a prática de um currículo verdadeiramente bilíngue para surdos é 

desafiador ainda na atualidade. 

Muitos defensores da educação inclusiva ainda desconsideram as 

peculiaridades linguísticas e culturais do povo surdo, acreditando que a língua 

de sinais é só forma de comunicação, não a entendendo como representação 

social e cultural de um povo. Há também defensores da educação inclusiva 

que, desconsiderando a característica bi/multilíngue dos surdos, ainda são 

favoráveis a oralização, mas se a abordagem educacional predominante como 

política pública nacional e mundial parte da concepção da educação bilíngue 

para surdos, a retomada de práticas oralistas que, ainda ocorrem, seria um 

retrocesso.  

Os surdos que integram o contexto escolar não se constituem grupo 

homogêneo, ao contrário, sua presença tem origem em realidades diversas, o 

que está presente nas escolas comuns ou bilíngües. Há implantados, 

oralizados, pessoas que não tem definição sobre sua língua materna, aqueles 

que conhecem sinais caseiros apenas, mas também há surdos que utilizam a 

língua de sinais. De fato, a sociedade já avançou em muitas questões que se 

referem às práticas da educação de surdos, porém culturalmente, a sociedade 

ainda enxerga a surdez do ponto de vista audiológico e ainda existe muito 

desconhecimento desta realidade. 
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Lemos, rotineiramente, notícias de surdos que precisam “brigar” para 

terem seus direitos garantidos, como a presença do interprete de libras em 

salas de aula e há muitos profissionais da educação, nas diversas 

modalidades, que desconhecem e receiam ensinar para estudantes surdos. 

Por isso, pensar um currículo para a educação de surdos envolve e requer um 

trabalho de políticas publicas que não desconsidere a formação de professores 

e o envolvimento desses profissionais nessa construção. 

Os educadores precisam de um espaço de formação, um espaço onde 

possam esclarecer suas dúvidas, mostrar seus anseios, externar seus conflitos 

e serem orientados. Portanto, uma rede de ensino que se propõe a pensar na 

construção de um currículo para a educação de surdos na atualidade precisa 

envolver os sujeitos que fazem parte desse currículo em vários momentos em 

que seja possível lhes dar voz e abrir diálogos para a construção coletiva desse 

currículo, verificando concepções e receios que os professores trazem ao 

viverem a experiência de mobilização em prol de uma educação bilíngue para 

os surdos. 

Muitos, nas escolas regulares, sentem-se despreparados, e acreditam 

na necessidade de professores especialistas para esta finalidade. Na 

construção coletiva do currículo é necessário oferecer aos professores 

formação continuada e um espaço onde possam trazer seus sentimentos, 

dúvidas e anseios diante das diferenças. Mesmo as escolas bilíngues trazem 

dificuldades no que se refere à contratação de professores surdos, em muitos 

casos. 

Quanto a formação de professores, a educação bilíngue deve ser 

introduzida na formação inicial dos professores, pois os cursos de licenciatura, 

por causa da lei de libras garante uma carga horária muitíssimo pequena da 

disciplina de libras, bem como as faculdades de fonoaudiologia. Esse 

procedimento é insuficiente para que aprendam língua e cultura surda de modo 

a qualificar a docência numa educação bilíngue dentro de escolas inclusivas. 

Desse modo pode-se reverter o que ocorre frequentemente que os professores 

preparam suas aulas para um contexto ouvinte, sem considerar a compreensão 

do aluno surdo em relação às atividades propostas para todos. Acrescenta-se 

nesta dimensão o fato de que se acredita que o intérprete educacional dará 

conta de “traduzir” a aula para o aluno. 

Apresenta-se também nesse cenário o risco de que, acreditando fazer o 

melhor, alguns professores se empenham em preparar uma “aula inclusiva”, 

pensando que o aluno surdo é visual, no entanto, muitas vezes a aula não é 

inclusiva, o que impede uma aprendizagem significativa. De quem é a culpa 

desse desconhecimento? Do professor, do sistema, do aluno surdo? 

Culpabilizar não é o caminho para a construção de um currículo realmente 

eficaz para a Educação Bilíngue para Surdos. Deve-se pensar nas múltiplas  
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possibilidades de acerto e como afirma Paulo Freire, somos seres inacabados 

e de fato, a educação de surdos sempre trará novas urgências de suas 

demandas. 

O fato é que, mesmo havendo a Lei de Libras, isso não garante que haja 

um currículo só nas escolas que conduza a um modo único de conceber a 

surdez, nem mesmo as aprendizagens propostas aos estudantes de modo 

geral. Apesar da abordagem educacional predominante, tenta-se nos diferentes 

estados e municípios criar adaptações curriculares, mas as iniciativas 

existentes ainda não possibilitam a criação de um currículo próprio, que 

demandaria políticas públicas nacionais que viessem ao encontro de 

concepções pertinentes à abordagem de educação bilíngue para surdos. 

Mesmo assim, os professores ainda se esforçam para fazer o melhor possível. 

Partindo do reconhecimento dos dilemas presentes nesse contexto, o 

relatório sobre a Educação Bilíngue do MEC/SECADI (2015) apresenta 

considerações importantes acerca da aprendizagem da língua portuguesa 

escrita, como dimensão da Educação Bilíngue para Surdos: 

Como agravante, esse contato tardio 

frequentemente se dá não com uma língua de 

sinais plenamente desenvolvida e 

gramaticalizada, mas com uma versão pidgnizada 

da língua, utilizada por usuários que a dominam 

precariamente como uma segunda língua. E 

completando esse quadro dramático, todo esse 

processo precário de aquisição ocorre sob a 

mediação de uma sociedade que carrega fortes 

estereótipos e falsos conceitos sobre a natureza 

das línguas de sinais e sobre o estatuto social das 

pessoas surdas. 

Desse modo o poder público, ao assegurar a 

educação bilíngue de surdos, como alternativa 

legítima de educação, garante o acesso precoce 

das pessoas surdas a uma língua de sinais plena, 

rica lexical e gramaticalmente. Isso se faz pelo 

ensino de Libras, pela pesquisa e pelo lugar 

efetivo que o uso da Libras adquire no quadro 

linguístico brasileiro. (MEC/SECADI, p.9, 2014)  

Sabemos que, historicamente, a sociedade está em constante mudança, 

por isso, percebe-se na história da educação, abordando a educação especial, 

que já houve avanços, e mesmo assim, na atualidade, a educação de surdos 

ainda é desafiadora quando se tenta propor um currículo com essa finalidade, 

pois não há uma política pública nacional que garanta a uniformidade de ações. 
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Assim, cada município faz adequações da proposta das políticas de educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva. 

O que temos, hoje, como política nacional é que a Educação Especial é 

proposta sob a perspectiva da Educação Inclusiva, por isso na maioria dos 

municípios, os surdos estão inseridos em classes regulares com o apoio do 

AEE e do interprete de libras. Cabe problematizar essa compreensão para 

desenvolver análises que permitam ampliar os conhecimentos de modo a 

responder questionamentos que persistem como: O que é e como garantir a 

inclusão educacional? O que fazer com os estudantes que chegam a escola e 

desconhecem Libras? Qual o papel do intérprete? O que fazer com escolas 

que não possuem intérprete?  

Essas questões incitam que se retome a concepção de Currículo que é 

diferente de adaptação curricular O que se defende é a construção e 

proposição de um currículo para a educação de surdos. Para pensarmos na 

construção de políticas públicas que possibilitem um currículo surdo hoje, 

necessitamos entender dentro de um contexto curricular pós crítico que a 

escola possui uma função social importante.  

A escola contemporânea afirma não conceber mais seus estudantes 

como “tábulas rasas”, nem quer que sejam todos iguais, nem “normalizados” 

para seguirem um padrão social determinado, mas a ideologia que vigora, pelo 

menos nos discursos é de que as políticas públicas de educação devem criar 

currículos adequados a cada realidade educacional para que forme educandos 

críticos. Será que na prática escolar é bem assim que acontece? Nem sempre! 

Muitas vezes esta concepção faz parte apenas do PPP- Projeto Político 

Pedagógico de algumas escolas, porém, o PPP que deve ser um documento 

vivo, acaba não sendo mais que algumas palavras desconexas da realidade e 

da prática escolar, escritas num documento que de fato não norteia as ações 

escolares e as práticas cotidianas, sobretudo as docentes, embora devesse 

estar em sintonia com essas práticas.  

Não mais são receptores de um saber que lhes é imposto, ou são? Há 

controvérsias que podemos perceber entre o discurso e as práticas 

pedagógicas, em muitos lugares.  

Mesmo havendo documentos curriculares nacionais, municipais e 

estaduais norteadores, é necessário entender qual a concepção de currículo, 

contida nos PPPs, que nortearia a proposta para um currículo bilíngue 

destinado a estudantes surdos existentes em território nacional e, no caso do 

foco dessa pesquisa, localizadas no município de S Paulo. 

As singularidades que caracterizam o povo surdo acompanham o 

entendimento sobre o processo educativo de modo geral, pois os estudantes, 

surdos ou ouvintes devem ser atores e autores no processo ensino 



112 

 

aprendizagem, bem como os educadores também não são mais meros 

transmissores de um saber que está pronto e acabado.  

O papel do professor é de mediador do conhecimento que deve ser 

construído sob infinitas possibilidades, pois os saberes não se esgotam em si 

mesmos quando estão numa rede de relações entre vários saberes, tendo 

como parâmetro a interdisciplinaridade e o exercício da dialogicidade, em 

consonância com as idéias freireanas.  

Deve-se relevar como papel da Educação o de construir pensadores 

críticos, sujeitos emancipados, cidadãos que participam ativamente da 

construção de seus saberes, por meio do diálogo. Como escreve Freire (2007), 

ensinar requer humildade, amorosidade e uma série de outras competências 

que o professor tradicional e conteúdista não traz assim como não esta 

presente na educação apostilada, nos treinamentos de motricidade orofacial. 

Ensinar pede diálogo e dialogicidade para que se possa construir pensamento 

crítico, formar estudantes que reflitam sobre seu entorno, sobre  sua realidade 

social Encontramos em Freire (2007) explicitações que ampliam essas 

interpretações de componentes curriculares: 

Seria incompreensível se a consciência de minha 

presença no mundo não significasse já a 

impossibilidade de minha ausência na construção 

da própria presença. Como presença consciente 

no mundo não posso escapar a responsabilidade 

ética no meu mover-me no mundo. Se sou puro 

produto da determinação genética ou cultural ou 

de classe, sou irresponsável pelo que faço no 

mover-me no mundo e se careço de 

responsabilidade não posso falar em ética. Isto 

não significa negar os condicionamentos 

genéticos, culturais, sociais a que estamos 

submetidos. Significa reconhecer que somos 

seres condicionados mas não determinados. 

Reconhecer que a História é tempo de 

possibilidade e não de determinismo, que o futuro, 

permita-se-me reiterar, é problemático e não 

inexorável. (Freire, p.19, 2007) 

Não somos seres determinados, assim é possível ter esperança de que 

a construção desse currículo deve ser coletiva, trazendo mudanças sociais e 

políticas. É por isso que um currículo bilíngue para surdos não pode 

desconsiderar que os estudantes reflitam sobre sua cultura e seu contexto 

social e político, ao se apropriarem também da língua escrita a partir da sua 

língua natural que é a língua de sinais, pois, como nos chama a atenção Freire 

(p.14, 2007), “formar é muito mais que puramente treinar o educando no 

desempenho de destrezas.” 
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Documentos norteadores das políticas nacionais como os PCN’s – 

Paramêtros Curriculares Nacionais, especificam conteúdos para várias 

disciplinas de diferentes áreas do saber como: Arte, Educação Física, 

Matemática, Língua Portuguesa. Porém, nada foi deliberado sobre as minorias 

linguísticas que teriam a língua portuguesa como sua segunda língua, como é 

o caso de imigrantes, indígenas, quilombolas e também dos surdos. A respeito 

da diversidade cultural, foi proposto pensar como tema transversal da 

Educação, mas percebeu-se que assim como as adaptações curriculares 

também pensar na pluralidade cultural de maneira transversal, era pouco, 

muitas vezes não contemplado as exigências da diversidade vivenciadas no 

cotidiano da sala de aula. 

Dentre os documentos curriculares norteadores construídos depois dos 

RCNs – Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e dos 

PCNs, propondo alguns temas transversais, foram definidas as Diretrizes 

Nacionais Curriculares e a atual BNCC - Base Nacional Comum Curricular. 

Nenhum desses documentos que compõem a política educacional brasileira 

integrou as questões linguísticas dos Surdos, defendendo um Currículo que 

contemplasse a Educação de Surdos e levasse em consideração sua diferença 

linguística no Brasil. Acompanha esse cenário de ausências: a não proposição 

de um currículo em Libras e a identificação da Língua Portuguesa como 

segunda língua, bem como um currículo de Língua Portuguesa como segunda 

língua para todas as minorias linguísticas brasileiras, presentes em diversas 

regiões, que tentam manter sua cultura e sua língua, como sua língua natural 

ou materna. Essas argumentações se sustentam desde que defenda-se que o 

currículo precisa considerar todos os sujeitos que fazem parte dele, como 

expõem Chizzotti e Ponce (2012): 

Não há como pensar o currículo sem os seus 

sujeitos. É na prática pedagógica que o currículo 

ganha vida. Ele é um instrumento social que 

supõe a participação de cada um quando visa: a 

autonomia do indivíduo em comunidade; a 

preparação para viver e (re) criar a vida com 

dignidade; e a construção permanente de uma 

escola que valorize o conhecimento, que seja um 

espaço de convívio democrático e solidário e que 

prepare para a inserção na vida social pelo 

trabalho. (CHIZZOTTI,  PONCE, p. 34, 2012) 

 Não é possível pensar num currículo bilíngue para o surdo sem 

considerar que, a aprendizagem deve acontecer, concretamente por meio de 

ações conjuntas, que considerem a cultura surda,  portanto, respeitando o 

processo de aprendizagem do aluno surdo.  Práticas escolares atuais de 

inclusão, muitas vezes são excludentes e retratam as ideologias advindas de 
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uma cultura hegemônica e de um currículo como o da pedagogia tradicional, 

que não constrói conhecimento a partir das diferenças dos educandos. 

Práticas escolares de caráter meritório, classificatório e rotulador devem 

ser superadas, por se fixarem na rotulação e classificação de estudantes 

surdos como deficientes. De modo geral são incapazes de garantir o “sucesso 

escolar” por si mesmas. Independentemente da surdez, as questões voltadas 

ao entendimento do fracasso escolar em certas situações devem considerar 

diversos fatores, tendo um olhar que abranja as formas de aprendizagem e de 

ensino.  

Diferente de uma pedagogia tradicional, na qual se defende que o aluno 

deveria se adaptar as regras da escola e nem todos tinham acesso a este 

espaço, hoje, há um discurso de que todos devem ter acesso a escola, porém 

só o acesso a escola não é suficiente. É necessário que as práticas de ensino 

sejam adequadas a todas as necessidades que decorrem das diferenças. 

Infelizmente, mesmo diante do discurso de um novo olhar para a surdez, as 

mudanças de paradigmas a este respeito ainda são bastante lentas na 

sociedade. Silva (2014) menciona essas práticas escolares que ainda 

classificam que a surdez é motivo de dificuldades de aprendizagem, o que 

impõe a necessidade de repensá-las.  

As práticas escolares com alunos surdos ainda 

são fomentadas pela ideia de que um conjunto de 

competências individuais baliza o sucesso ou o 

fracasso da criança naquele ambiente. Por esta 

razão, o aluno surdo é sempre visto como alguém 

que não consegue se alfabetizar por, em tese, não 

apresentar os pré requisitos necessários para a 

aquisição do código: a fala. Dentro dessa visão, 

não há espaço para a discussão de outros 

aspectos importantes, como a fala de uma língua 

comum (afinal, o aluno surdo é um estrangeiro 

dentro da escola!) e o fato de os surdos serem 

parte das chamadas minorias linguísticas, como 

anteriormente discutido. (SILVA, pág 123, 2014) 

Silva (2014) completa estendendo reflexões que remetem ao olhar de 

professores que recebem os surdos em suas escolas, bem como sobre suas 

práticas de ensino que precisam ser entendidas e exercitadas de modo 

diferenciado, respeitando a realidade discente e delimitando desafios da 

formação docente. 

Para uma maioria dos professores as dificuldades  

desse aluno em relação à escrita são vistas  como 

algo inerente à surdez ou como algo interno e 

particular ao surdo, e não como decorrência da 
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maneira como ocorre o ensino da língua 

portuguesa para esse aluno. Além disso, a 

dificuldade tampouco é creditada ao fato de esse 

sujeito ser potencialmente bilíngue e que vai 

aprender o português como segunda língua. 

(SILVA, pág 123, 2014) 

 Um dos grandes equívocos de alguns professores alfabetizadores é o de 

não considerar a proposta de aquisição de língua portuguesa escrita, tanto 

para surdos como para ouvintes, a partir das práticas de letramento, para que 

dessa forma a aprendizagem da língua escrita não seja descontextualizada da 

realidade, garantindo assim para surdos e ouvintes, uma aprendizagem 

significativa, que compreenda a função social da escrita, não a mera 

decodificação do código linguístico.  

Segundo Freire (1989) a esse respeito, ler um texto é também ler o seu 

contexto, pois a leitura de um texto também é a leitura do mundo, sendo assim 

a leitura e a escrita também devem oferecer a possibilidade do 

desenvolvimento da criticidade e tem uma importante função social, que muitas 

vezes é negligenciada no ensino da língua escrita quando esta se baseia 

apenas no ensino do código linguístico ou em suas questões fonéticas e 

gramaticais. Silva (2014) reitera e complementa essas ponderações: 

Considerar uma alternativa social de letramento 

que valorize a língua do aluno poderia ajudar 

esses professores a perceberem também a 

importância de estratégias  diferenciadas para o 

ensino desse indivíduo que deveria aprender o 

português como uma segunda língua. Decorrente 

da aceitação do sujeito surdo como um falante 

bilíngue, haveria a necessidade de, no caso das 

crianças surdas, a alfabetização ser em uma 

segunda língua (L2) e envolver processos de 

aquisição diferentes daqueles utilizados quando 

se ensina o português como língua materna. 

(SILVA, pág 123, 2014) 

 Conforme já mencionado, o currículo bilíngue para Surdos se baseia no 

tripé Lingua-Cultura-Identidade, porém para que realmente essa concepção 

seja admitida e colocada em prática, haverá necessidade de redefinir 

pensamentos o que demanda mudanças desde a formação inicial dos 

professores que devem ser orientados para esta prática. 

 É necessário ainda, apesar de toda a complexidade citada, relembrar e 

ressignificar a interpretação da legislação vigente como política pública 

nacional, com destaque para o decreto 5626/2005, em especial o Artigo 22 que 
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delimita a oferta de educação de surdos, com discordâncias das novas 

concepções sobre surdez e educação de surdos.   

Art. 22. As instituições federais de ensino 
responsáveis pela educação básica devem 
garantir a inclusão de alunos surdos ou com 

deficiência auditiva, por meio da organização de:  

I - escolas e classes de educação bilíngüe, 
abertas a alunos surdos e ouvintes, com 
professores bilíngües, na educação infantil e nos 

anos iniciais do ensino fundamental;  

II - escolas bilíngües ou escolas comuns da rede 
regular de ensino, abertas a alunos surdos e 
ouvintes, para os anos finais do ensino 
fundamental, ensino médio ou educação 
profissional, com docentes das diferentes áreas 
do conhecimento, cientes da singularidade 
lingüística dos alunos surdos, bem como com a 
presença de tradutores e intérpretes de Libras - 

Língua Portuguesa.  

§ 1º São denominadas escolas ou classes de 
educação bilíngüe aquelas em que a Libras e a 
modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam 
línguas de instrução utilizadas no 

desenvolvimento de todo o processo educativo.  

§ 2º Os alunos têm o direito à escolarização em 
um turno diferenciado ao do atendimento 
educacional especializado para o 
desenvolvimento de complementação curricular, 
com utilização de equipamentos e tecnologias de 

informação. (BRASIL, art 22, 2005) 

 A própria legislação apresenta o olhar para a surdez apenas sob o 
enfoque audiológico, ao denominar “os deficientes auditivos” e posteriormente, 
a mesma legislação utiliza o termo “surdo”.  Destaca-se o fato de que o inciso II 
do art 22 (BRASIL, 2005), traz a seguinte menção: (...) com docentes das 
diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade lingüística dos 
alunos surdos (...). Sobre isso é necessário entender que não basta ter ciência 
da singularidade linguística dos Surdos, mas a partir dessa ciência, pensando 
sobre essa singularidade, é que se deve preparar aulas que permitam ao 
estudante, assessorado pelo intérprete educacional de libras ou não, 
acessarem o currículo, compreendendo o conteúdo proposto nas diversas 
disciplinas escolares. 

No próximo subitem, disserta-se sobre o processo de construção 

coletiva e implementação de Políticas Públicas de Currículo para a Educação 

de Surdos vigente como política pública na Prefeitura Municipal de São Paulo. 
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2.3.1. Currículo da Cidade de São Paulo 

Sozinhos, pouco podemos fazer; juntos, podemos 

fazer muito. 

Hellen Keller 

O Município de São Paulo tem um histórico voltado a Educação de 

Surdos, portanto a preocupação com este alunado não é recente. Sabemos 

que a primeira escola de surdos no Município de São Paulo foi o Instituto Santa 

Teresinha, como mencionado no capítulo 1 deste trabalho. Em período 

posterior surge como políticas públicas de educação para surdos, o 

atendimento às escolas municipais. 

Historicamente, o atendimento aos Surdos, na RME de São Paulo, inicia 

em 1952, no Núcleo Educacional para crianças Surdas Hellen Keller, atual 

EMEBS Hellen Keller, localizada na região central da cidade de São Paulo, a 

qual adotava a abordagem oralista.  

Posteriormente, na década de 80 e 90, entre os anos de 1988 e 1999, 

foram criadas mais cinco escolas, com nova nomenclatura de EMEE – Escola 

Municipal de Educação Especial: EMEE Anne Sullivan, EMEE Neusa Basseto, 

EMEE Madre LucieBray, EMEE Vera Lúcia A Ribeiro e EMEE Professor Mário 

Pereira Bicudo, atuais EMEBS – Escola Municipal de Educação Bilíngue para 

Surdos.  

No ano 2012, foram criadas duas escolas polo Bilíngues para Surdos e 

ouvintes situadas no CEU Capão Redondo (DRE Campo Limpo), zona sul e no 

CEU São Rafael (DRE São Mateus), na zona leste. Antes, porém, da criação 

das duas escolas polo bilíngues, foi publicado o decreto n° 52785 de 10 de 

Novembro de 2011 que determinou a mudança do nome das EMEE para 

EMEBS e também norteia a Educação Bilíngue para Surdos no Município de 

São Paulo. A rede municipal de São Paulo tem seu currículo dentro da 

abordagem Bilíngue de Educação para Surdos. Nesta abordagem, há a 

predominância de duas línguas na escola: LIBRAS como Língua Materna dos 

Surdos e Língua Portuguesa como segunda língua, na modalidade escrita. 

Recentemente, mais especificamente, a partir de Fevereiro de 2018, 

foram iniciadas as discussões acerca do novo currículo de Libras e de Língua 

Portuguesa para Surdos conforme pontuado anteriormente, na perspectiva de 

uma Educação Bilíngue para Surdos, a partir da mudança curricular da rede 

educacional municipal de São Paulo, integrando o Currículo da Cidade.  

Houve um processo participativo de reestruturação curricular, e foram 

montados dois grupos de trabalho contando com várias equipes da SME 

representadas nos grupos: Núcleo Técnico do Currículo (NTC), Divisão de 

Educação Especial (DIEE), Divisão de Ensino Fundamental e Médio (DIEFEM), 
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Núcleo Técnico de Avaliação (NTA). Participaram desta inovação profissionais 

de referência na educação de surdos: Professores Bilíngues, Professores 

especialistas em Língua Portuguesa e Libras, Instrutores Surdos, que atuam 

nas EMEBS e Escolas Polo; Professores de Atendimento Educacional 

Especializado (PAEE), Professores de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

(PAAI), representantes da Comunidade Surda e os assessores Professor 

Doutor Felipe Venâncio Barbosa e Professora Mestre Sylvia Lia Grespan 

Neves.  

Após várias reuniões com grupos de trabalho que discutiram a 

reconcepção desse currículo, foi elaborado um documento norteador tanto para 

Língua Brasileira de Sinais como para o ensino de Língua Portuguesa como 

segunda língua para Surdos. Esses documentos foram disponibilizados no 

portal de SME no início do mês de Março de 2019, ano de implementação 

dessa nova política. 

Atualmente a rede Municipal conta com o atendimento de Surdos em 

seis EMEBS – Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos, assim 

distribuídas pelas DREs – Diretorias Regionais de Ensino: EMEBS Mário 

Pereira Bicudo (DRE Freguesia do Ó / Brasilândia), EMEBS Hellen Keller (DRE 

Ipiranga), EMEBS LucieBray (DRE Jaçanã / Tremembé),  EMEBS Neusa 

Basseto (DRE Penha), EMEBS Vera Lúcia Aparecida Ribeiro (DRE Pirituba / 

Jaraguá), EMEBS Anne Sulivan (DRE Santo Amaro). Nessas EMEBS é 

oferecido o atendimento desde a Educação Infantil até o Ensino Médio 

contando com a modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

O atendimento ao ensino médio foi uma conquista recente e só acontece 

na EMEBS Hellen Keller (DRE Ipiranga), localizada na região central da cidade, 

graças ao decreto municipal de parecer CME – Conselho Municipal de 

Educação n° 540/2018 – Autorização curso ensino médio na EMEBS Hellen 

Keller, aprovado em sessão plenária em 06/12/2018 e publicado em DOM – 

Diário Oficial Municipal em 11/ 12/2018. 

Além das EMEBS, a rede municipal de ensino de São Paulo, conta com 

salas de recursos em que são oferecidos o AEE em Libras e em Língua 

Portuguesa, além de classes bilíngues e ainda com a parceria de instituições 

conveniadas a Prefeitura de São Paulo, que fazem o atendimento dos 

estudantes encaminhados pelas DREs, como é o caso da uma das escolas em 

que é realizada a pesquisa de campo deste trabalho, na DRE São Miguel 

Paulista.  

Anteriormente ao Currículo da Cidade, já existiam orientações voltadas a 

educação de surdos no município de São Paulo que não foram descartadas 

neste processo de reorganização iniciado em 2013, quando a RME da PMSP 

iniciou diversas mudanças até a publicação dos eixos curriculares em 2019: 

Libras e Língua Portuguesa como segunda língua para a Educação de Surdos, 
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voltado ao Ensino Fundamental, mas iniciando o trabalho para a aquisição de 

Libras desde a EI - Educação Infantil.  

O EF – Ensino Fundamental seriado, que é o foco da pesquisa de 

campo, passou a ser organizado por ciclos de aprendizagem, com uma 

característica interdisciplinar e esses ciclos passaram a vigorar a partir de 

2014, da seguinte forma: 

1. Ciclo de Alfabetização: 1°, 2° e 3° anos do EF 

2. Ciclo Interdisciplinar: 4°, 5° e 6° anos do EF 

3. Ciclo Autoral: 7°, 8° e 9° anos do EF 

A implementação desses ciclos só acontece a partir de 2014, após 

formações e a produção de material de orientação a professores, gestores e 

pais, pois houveram diversas mudanças curriculares de 2013 a atualidade. A 

primeira delas foi a troca das modalidades de ensino seriadas pelos ciclos de 

aprendizagem, como mencionado. Não há a pretensão de estender o assunto 

das mudanças que foram muitas, mas de mostrar que elas se iniciaram em 

2013, com a constituição do ensino por ciclos de aprendizagem e culmina na 

publicação do currículo da cidade que propõe como deve ser em cada ciclo o 

ensino do conteúdo previsto para o Ensino Fundamental. 

Mudança importante surge ainda com a implementação de um SGP - 

Sistema de Gestão Pedagógica: Sistema informatizado que substitui os 

registros feitos em diários de classe pelos professores, agregando outras 

informações importantes e permanentes sobre a avaliação escolar dos 

estudantes. Questões ligadas a avaliação também mudaram. 

Acerca dos estudantes público alvo da educação especial, havia uma 

orientação sobre a avaliação, apenas para estudantes com deficiência 

intelectual, no documento RAADI Referencial sobre Avaliação da 

Aprendizagem na área de Deficiência Intelectual, redigido antes das reformas 

curriculares. Qto a avaliação de estudantes surdos, muito mais voltada às 

questões de aprendizagem da língua portuguesa escrita, as orientações 

Curriculares em Libras e Língua Portuguesa como segunda Língua para os 

Surdos, traziam orientações. A estes documentos foram agregadas novas 

orientações didáticas do Currículo da Cidade em Libras e Língua Portuguesa 

para Surdos. 

O Currículo da Cidade traz característica interdisciplinar e se baseia na 

Pedagogia de Projetos, pensando em diversos eixos que fazem parte do 

cotidiano da RME da PMSP, inclusive um de Tecnologias. Compõem também o  

currículo desde o primeiro ano do EF na RME da PMSP: Sala de Leitura, com o 

POSL – Professor Orientador de Sala de Leitura e Sala de Informática 
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Educativa com o POIE – Professor Orientador de Sala de Informática 

Educativa.  

Essa breve explanação sobre a reorganização curricular visa situar 

apresentar o contexto definido para realização desta pesquisa que teve como 

opção realizar suas investigações considerando o ciclo de alfabetização.  

Retomando, o currículo de educação bilíngue para surdos, da Prefeitura 

de São Paulo, teve seu o documento com o eixo curricular Libras e o eixo 

Língua Portuguesa para Surdos publicado em 2019.                         

Nesse documento, a RME propõe que a aquisição de Libras aconteça já 

na Educação Infantil, nas escolas municipais, por isso as escolas contam com 

um instrutor de Libras, contratado, que tem a função de ensinar a Libras para 

toda a comunidade escolar, junto com a equipe da escola, em atividades de 

disseminação da Libras para a comunidade do entorno e para as famílias. 

Cabe nessa identificação referência a escola regular, pois as EMEBS, que 

atendem da Educação Infantil ao Ensino Médio, englobando a EJA – Educação 

de Jovens e Adultos, contam com professores bilíngues efetivos do quadro 

docente da RME. No entanto, as escolas bilíngues no município de São Paulo 

estão em número muito pequeno, diante da demanda de alunos surdos. Na 

região leste localiza-se somente uma EMEBS. 

Mediante a lei de libras de 2002, as escolas contam com interpretes 

educacionais / guias intérpretes de libras. Esses intérpretes também não fazem 

parte do quadro efetivo da PMSP; são profissionais contratados quando as 

escolas fazem a solicitação para a DRE mediante a matrícula de alunos 

surdos. Este procedimento acaba ocasionando uma espera entre o período de 

solicitação e o período de contratação, quando só posteriormente o profissional 

chega a escola. Muitas vezes, essa espera compromete o semestre letivo. 

O Currículo da Cidade traz aspectos importantes para a aquisição de 

Língua de Sinais e ensino da escrita em Língua Portuguesa para Surdos, 

relacionando-a a aprendizagem da língua escrita para os ouvintes, com 

adaptações voltadas a cultura Surda, retratando aspectos culturais e 

linguísticos próprios da aprendizagem deste aluno, mas não expõe a existência 

de ações interculturais na escola onde os surdos são inseridos junto com os 

ouvintes. O questionamento que surge é se o novo currículo pode ser aplicado 

apenas em escolas bilíngues ou é possível também incluí-lo em classes 

inclusivas. 

Quanto a aprendizagem de Língua Portuguesa como L2 para Surdos na 

PMSP, a mesma foi organizada, segundo o documento Currículo da Cidade – 

Língua Portuguesa para Surdos, como explicitado no texto curricular:  
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O processo de aquisição de Língua Brasileira de 

Sinais – Libras, iniciando na Educação Infantil 

como estímulo de bases cognitivas e linguísticas 

para a aquisição de língua e o desenvolvimento 

de linguagem deve garantir que o estudante tenha 

estrutura para iniciar o aprendizado da Língua 

Portuguesa como segunda língua no ensino 

fundamental. Sendo assim, organizamos os 

objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento 

do Currículo da Língua Portuguesa para Surdos 

em cinco eixos estruturantes. São eles: 

1. Prática de leitura de textos;  

2. Produção sinalizada; 

3. Prática de análise linguística; 

4. Prática de produção de textos escritos; 

5. Dimensão intercultural 

Essa divisão foi pensada de forma que houvesse 

gradação e continuidade na organização e na 

apresentação dos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento durante as atividades a serem 

realizadas com os estudantes surdos. (SÃO 

PAULO, 2019, p. 103) 

De fato, o currículo da cidade no eixo Língua Portuguesa para Surdos 

aborda aspectos importantes que retratam que o processo de aprendizagem da 

língua escrita para a criança surda é diferente em relação às crianças ouvintes. 

Um exemplo de que as características do surdo são respeitadas são as 

produções sinalizadas. Neste sentido, o professor faz o papel de escriba, 

escrevendo em Português o que o aluno produz textualmente em Libras. No 

caso de crianças ouvintes este processo de produção textual também 

acontece, mas de forma oral.  

Percebe-se que o documento é um grande avanço e que de fato é um 

auxílio significativo para a prática de professores bilíngues em escolas para 

Surdos, mas ainda há o questionamento se é possível sua aplicação em 

classes inclusivas, o que a princípio parece que sim, embora necessite de uma 

rede de apoio para que as ações pedagógicas sejam correspondentes e 

coerentes com a proposta do município. Esta rede de apoio mencionada é o 

AEE, por isso é importante um trabalho em rede, de parcerias entre gestores, 

professores alfabetizadores e demais professores destes estudantes de modo 

articulado com o AEE, do contrário, por melhor elaborado que este currículo 

esteja, as ações concretas, da prática escolar não terão êxito. 
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Esse contexto permite conjecturar que a implementação das ações 

propostas nos documentos depende da concessão dos sujeitos que atuam na 

educação de surdos para um trabalho em parceria. Caso contrário será 

impossível efetivar suas proposições. Situa-se também como desafio a 

necessidade do diálogo escola / família, imprescindível na estrutura de uma 

escola bilíngüe, tanto quanto na regular.  

O conhecimento da prática da Educação de Surdos segundo as políticas 

públicas da Prefeitura Municipal de São Paulo e as repercussões do currículo 

proposto no cotidiano de escolas da DR MP compõem o conteúdo do capítulo 3 

ao abordar cenários de uma escola inclusiva e uma escola bilíngue para 

surdos. 

 

3. Pesquisa de Campo: Adentrando a realidade escolar. 

O maior bem que podemos fazer aos outros não é 

oferecer-lhes a nossa riqueza, mas é leva-los a 

descobrir a deles. 

Louis Lavelle 

Contextualizada a RME da PMSP, no capítulo anterior, foi possível 

compreender que é uma rede bastante grande, por isso se divide em 13 DREs, 

com especificidades diferentes. A zona leste de S Paulo possui cinco DREs: 

Itaquera, Guaianazes, Penha, S Mateus e S Miguel Paulista. A única DRE da 

região leste que possui EMEBS é a DRE Penha. A DRE MP, locus desta 

pesquisa, não possui EMEBS, mas dentro do seu território há uma escola 

bilíngue para surdos, conveniada a rede municipal de S Paulo, portanto, atende 

os alunos surdos encaminhados pela DRE MP. 

Como o foco deste trabalho é analisar as políticas públicas de educação 

bilíngue para surdos e a repercussão do novo currículo em escolas da DRE 

MP, optou-se pela realização da pesquisa de campo em escolas dessa DRE. 

Como há a possibilidade de que os alunos surdos sejam atendidos em escola 

bilíngue e em escola inclusiva, a pesquisa foi realizada na escola bilíngue e em 

uma EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental, da região, indicada 

pela DRE, como uma das escolas de maior concentração de alunos surdos, 

embora, haja surdos em várias escolas. Assim é possível verificar as 

diferenças de uma escola que só atende surdos para outra onde há a 

possibilidade do diálogo com a diversidade cultural e linguística existente.  

Nesta EMEF há grande concentração de surdos pelo fato de ter uma 

SRM – Sala de Recursos Multifuncional para o AEE em Libras e Língua 

Portuguesa, mas no período da realização da pesquisa, a escola não estava 

oferecendo este atendimento no contraturno por falta de professor designado 
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para esta função, já que a professora da sala se aposentou em Dezembro de 

2018.Alguns estudantes são atendidos em escola próxima, porém nem todos 

conseguem este atendimento em SRM no contra turno, por que a procura é 

muito grande, além disso, há instituições parceiras que também oferecem o 

AEE ou acompanhamento multiprofissional, como a AACD – Associação de 

Ajuda a Criança Deficiente e a ambulatórios da UNIFESP – Universidade 

Federal de São Paulo, onde alguns estudantes da PMSP já são atendidos,  por 

isso a prioridade de atendimento  nas SRM da RME, acaba sendo para quem 

não recebe atendimento no contra turno em outra instituição. 

A escola bilíngue visitada tem uma peculiaridade interessante por que 

possui convênio com a PMSP, no entanto, é acompanhada pela Supervisão do 

Estado, da Diretoria de Ensino Leste 2, que abrange a região da DRE MP. 

Os nomes das unidades escolares citadas na pesquisa não são seus 

nomes originais, mas receberam designações fictícias. A escola bilíngue foi 

denominada “Colégio Due Lingue” e a EMEF nomeada como “EMEF 

Diversitas”. A identificação dos sujeitos que participaram como sujeitos da 

pesquisa também  receberam nomes fictícios, por questões éticas. 

A pesquisa utilizou a abordagem qualitativa, partindo da análise 

blibliográfica dos referenciais teóricos e complementada pela visita a campo. O 

lócus são duas escolas localizadas no território da DRE MP, como já citado, 

uma na perspectiva inclusiva pertencendo a rede própria da PMSP e outra 

escola, bilíngue para surdos, conveniada com a prefeitura.  

As visitas à DRE MP no CEFAI possibilitou a coleta de dados 

estatísticos e indicação da escola que trazia uma quantidade significativa de 

estudantes surdos. A autorização para a entrada na escola foi obtida junto a 

assessoria da diretora regional, onde foi realizada a pesquisa por meio de 

observação da rotina escolar, incluindo as rotinas das salas de aula. A análise 

de documentos da escola e a realização de entrevistas integraram também os 

demais procedimentos metodológicos utilizados.  

A análise documental foi feita com a leitura e conversa sobre o PPP, 

registros de avaliação em cadernos de sondagem das turmas observadas, 

documentos que estavam nos prontuários dos alunos observados e fichas de 

matricula – ficha E (Aluno especial), registro de atividades elaboradas para o 

ensino de Libras e de língua portuguesa feito pelos professores e instrutora de 

libras, materiais confeccionados para o ensino de libras e de outros conteúdos 

específicos para os alunos surdos e surda-cega, além de anotações de 

atividades dos alunos em seus cadernos. Verifiquei que muitos registros 

avaliativos eram feitos em vídeos, o que não foi incluído na coleta de dados.  

As observações consistiram sobretudo na verificação  de aspectos que 

fazem parte da rotina escolar, portanto, acompanhei alguns dias de aulas com 
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a turma, em todas as disciplinas propostas e os observei com sua professora 

de turma. Foi considerado também a interação das crianças em outros espaços 

e com outros professores.  

As interações observadas em espaços diversos da escola como a sala 

de artes, a quadra poliesportiva durante as aulas de educação física, o 

laboratório de informática educativa e o refeitório. As percepções em diversos 

ambientes permitiram observar vários aspectos da realidade escolar como: a 

interação entre estudantes, entre estudantes e professores e também avaliar a 

proposição das atividades elaboradas pelos professores, o uso das tecnologias 

como recurso didático, a possibilidade do diálogo intercultural, a postura dos 

professores em relação a surdez, a presença da instrutora de libras e do guia 

interprete em todos os espaços interagindo  não só com os estudantes surdos, 

a presença de estagiários que auxiliam no processo de alfabetização e 

estagiários do CEFAI que auxiliam o processo de inclusão escolar. 

A primeira escola visitada foi a EMEF Diversitas, uma escola que atende 

ensino fundamental regular de 1° ao 9° ano e EJA – Educação de Jovens e 

Adultos, de 6° a 9° anos do EF. Posteriormente, visitei o Colégio Due Lingue, 

na qual só pude visitar a sala do 2° ano, no período da manhã.  Esta escola 

atende estudantes surdos na Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1° ao 

9° ano. 

Há alguns estudantes surdos que apresentam comorbidades, tem 

alguma deficiência associada a surdez, fato verificado em ambas escolas.  

Algumas crianças usam aparelhos auditivos e outras implantes cocleares. As 

duas escolas fazem um trabalho de conscientização com as famílias e ambas 

relatam que há dificuldade neste processo de conscientizar os pais ouvintes 

sobre a necessidade deles aprenderem a língua de sinais para se 

comunicarem com seus filhos. 

Segundo CEFAI – Centro de Formação e Apoio a Inclusão, e dados 

coletados em meados do final do primeiro semestre, a DRE MP faz 

atendimento a surdos matriculados na EI- Educação Infantil, no EF - Ensino 

Fundamental, EM – Ensino Médio e na EJA - Educação de Jovens e Adultos. 

Os estudantes cadastrados pelo CEFAI tem a surdez classificada como: leve/ 

moderada, severa/ profunda, porém não especifica dados como comorbidades, 

uso de implantes cocleares ou aparelhos auditivos, oralização, comunicação 

por sinais caseiros... Essas informações são obtidas apenas nas escolas onde 

esses surdos estão inseridos, verificando-se o prontuário do aluno ou 

acessando o sistema EOL – Escola online, que possui o registro de matricula 

desses alunos na rede de ensino. Dados mais específicos como laudos ficam 

no prontuário da secretaria escolar das escolas. 

Nos sub itens 3.1 e 3.2 caracterizamos a realidade escolar observada 

inicialmente na escola regular e a seguir na escola bilíngue.  
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3.1. EMEF Diversitas 

Se aprende com as diferenças, não com as 

igualdades.  

Paulo Freire 

A escola escolhida para a pesquisa foi indicada pelo CEFAI da DRE MP 

como uma das escolas que possuía a SRM para estudantes surdos, tendo em 

seu contra turno o AEE em Libras e Língua Portuguesa. Ela apresenta um 

grande número de estudantes surdos matriculados no EF - séries finais, porém 

esta pesquisa se reporta aos alunos surdos que pertencem ao ciclo de 

alfabetização em turmas de 1° ao 3° ano. Em todas as salas do ciclo de 

alfabetização, foi encontrado pelo menos um estudante público alvo da 

Educação Especial, aliás, o número de estudantes público alvo da Educação 

Especial nesta escola é elevado, mas a pesquisa dirige-se aos surdos 

encontrados nas turmas do ciclo de alfabetização, foco do meu olhar na 

Observação e Entrevistas realizadas. 

A escola “EMEF Diversitas”, recebe nome fictício, conforme mencionado, 

a fim de preservar sua real identificação por questões éticas. Esta é uma 

escola regular da DRE MP localizada perto da área que divide a DRE MP com 

as DREs Penha e Itaquera.  

Visitei as salas do ciclo de alfabetização, do 1° ao 3° ano com matrícula 

de estudantes surdos, independente de apresentarem comorbidades, 

delimitando o foco da pesquisa no período de aquisição de língua portuguesa 

escrita para todos. 

O objetivo proposto foi analisar a Educação Bilíngue para Surdos, na 

escola, sob três focos: Língua, Cultura e Identidade. Assim, ao final das 

observações e entrevistas, foram verificados alguns aspectos particulares, 

integrados a estes três grandes focos, cujos dados são coletados a partir das 

observações, análise de documentos e entrevistas, partindo do pressuposto de 

que a Educação Bilíngue para Surdos se baseia nesses três pilares.  A 

observação visa constatar se o que é proposto para a educação de surdos na 

PMSP repercute em escolas desta DRE. 

O período de duração da visita ao lócus da pesquisa foi de 

aproximadamente 5 meses após a publicação do Currículo da Cidade: Libras e 

Língua Portuguesa para Surdos, implementado e publicado no DOM – Diário 

Oficial do Município em janeiro deste ano. A construção destes documentos foi 

coletiva e contou com a participação de um grupo de trabalho formado por: 

intérpretes de libras,  professores, representantes dos CEFAIs das DREs e 

pessoas envolvidas com a educação de surdos no município. 
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Antes de entrar na EMEF Diversitas, estive na DRE pedindo autorização 

para a pesquisa, bem como conversando no CEFAI. Na escola, fui recebida por 

uma das duas CPs- Coordenadoras Pedagógicas, sendo informada do 

contexto escolar para que pudesse delimitar melhor minha pesquisa dentro da 

realidade escolar que encontraria, pois também observaria as práticas de AEE 

na SRM. 

Até 2018 o AEE em Libras e Língua Portuguesa acontecia na escola, 

mas a sala ficou sem professor designado para a função em Dezembro de 

2018, por causa da aposentadoria da professora e por consequência, cessação 

de sua designação. 

A atribuição de aulas dessa sala é feita por referendo legitimado pelo 

conselho de escola, mas para isso, a escola abre a necessidade da designação 

de um professor com especialização em Educação Especial, dentre os 

professores da escola e os interessados devem se manifestar e candidatar-se 

ao referendo. Não havendo interessados na escola, a vaga é redirecionada 

para a DRE, publicada em diário oficial e aberta para toda a RME, para que 

professores interessados possam se candidatar.  Não existe, na PMSP, um 

cargo efetivo para a função de PAAI – Professor de Acompanhamento e Apoio 

a Inclusão. 

Na ocasião da pesquisa, fui informada que havia um   professor  

interessado na função, com formação específica e experiência, porém era de 

outra escola e dependia da liberação dada pelo diretor da outra escola. Na 

dependência da liberação do cargo original para a designação ainda não 

dispunham deste atendimento no momento da visita ao lócus. 

Na primeira conversa com a CP, soube que os professores se 

apropriavam do Currículo da Cidade e das atuais Orientações Curriculares para 

o ensino de algumas disciplinas, sobretudo a Língua Portuguesa, nas 

formações em serviço e no horário de trabalho coletivo, em JEIF – Jornada 

Especial Intensiva de Formação, no entanto o Currículo de Libras e Língua 

Portuguesa ainda não havia chegado a escola e ninguém ali mencionou 

conhecer e estar familiarizado com este documento, durante o período da 

pesquisa. 

Após uma conversa inicial, comecei a pesquisa com a análise 

documental do PPP – Projeto Político Pedagógico, me ambientando sobre a 

proposta pedagógica da escola, que menciona os estudantes público alvo da 

educação especial, porém não faz menção específica a práticas de educação 

bilíngue para surdos. 

Certifiquei-me ainda sobre os instrumentos de avaliação e fiz a análise 

desses registros a partir das visitas nas salas de aula. Os documentos 

analisados constam de cadernos de avaliação de sondagem, cadernos dos 
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alunos e materiais didáticos, além dos prontuários dos estudantes surdos 

visitados, constando a ficha E8e outros registros sobre o desenvolvimento dos 

estudantes, relatórios de escolas anteriores e registros sobre o desempenho 

escolar. 

A pesquisa incluiu observação das crianças em vários espaços 

escolares, sobretudo em sua sala de aula, onde acompanhei os alunos em 

aulas das professoras alfabetizadoras e de outros professores; em aulas de 

Artes, Educação Física e Informática Educativa, além de interações no pátio, 

na entrada, na saída e no intervalo para o lanche.  

Nos intervalos, alguns alunos surdos com comorbidades contavam com 

o auxílio das duas AVEs – Auxiliares de Vida Escolar, que ajudam estudantes 

público alvo da educação especial na higiene, locomoção e alimentação, 

quando estes precisam desses auxílios. Estas profissionais são cuidadoras 

contratadas pela PMSP em parceria com a SPDM – Associação Paulista para o 

desenvolvimento da Medicina, parte do programa INCLUI da PMSP. 

A observação envolveu a presença de 04 crianças em três turmas, e 

para preservar as identidades das crianças, também utilizo nomes fictícios para 

identificá-las. Abaixo seguem dados dos estudantes surdos que foram 

observados na EMEF Diversitas, na perspectiva da educação inclusiva: 

Turma Criança Comorbidade Interprete de libras/ guia 
interprete de libras 

1° ano 
B 

João  Não possui Sem intérprete 

1° ano 
C 

Joana  Sim, sem laudo. Sem intérprete 

1° ano 
C 

Giovana Maria Surdo-cega Guia Intérprete 

3° ano 
C 

Maurício Sim, sem laudo. 
Possível Autismo. 

Instrutora de Libras o 
acompanhava. 

 

A realização das observações teve como parâmetro os objetivos 

específicos propostos para esta pesquisa. Descrevo as observações fazendo 

as análises tendo como referência os seguintes eixos, cujas concepções são 

explicitadas a seguir: Interação Social e Práticas de Ensino, de acordo com os 

referidos objetivos específicos. 

Interação Social –Verificação da interação entre estudantes Surdos 

com outros Surdos, com ouvintes, com os professores e demais funcionários 

da escola; e caracterização da relação Surdo – intérprete/guia interprete de 

libras. 

                                                             
8 Ficha E: Ficha de matrícula de estudantes que se caracterizam público alvo da educação especial. Esta 

ficha contem dados mais detalhados de anamnese do aluno. 
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Práticas de Ensino –Verificação da relação das práticas de ensino na 

concepção de alfabetização como letramento, a partir da língua de sinais como 

língua materna dos Surdos. Identificação do significado da identidade e da 

cultura Surda, contido nas práticas de ensino. Foi incluído também a relação 

surdo/ surdo cego com intérprete/ guia intérprete de libras ou instrutora de 

libras. 

Após a análise documental e observação da rotina escolar, apliquei a 

entrevistas para 08 sujeitos envolvidos na escolarização dessas crianças 

surdas, na escola: entrevistas para gestores (diretor e CP), e para professoras 

alfabetizadoras; guia intérprete de Libras; instrutora de Libras e uma estagiária 

de CEFAI. 

As análises se iniciam com dados das observações da rotina escolar das 

crianças surdas inseridas nas classes de alfabetização desta escola. Na 

sequência, apresento as entrevistas, com a análise dos dados coletados. 

Caracterização das turmas por eixo e relevâncias das observações 

 1° ano B – Profa Maria Rita e aluno João 

 

 INTERAÇÃO SOCIAL  

Interação entre as crianças -  Percebe-se boa interação entre o aluno surdo 

João e os demais colegas de classe. João se mostra ativo e interage com os 

colegas tranquilamente tanto em sala de aula  e em outros espaços  escolares, 

como o intervalo, a quadra. Mostra-se bastante extrovertido. 

Relação Professor Aluno: Percebe-se uma boa interação com a professora 

alfabetizadora e a estagiária que faz parte do programa Parceiros da 

Aprendizagem9, também com o POIE – Professor Orientador de Informática 

Educativa e com funcionários da escola, porém em relação a outros 

professores (Educação Física e Artes), percebe-se uma dificuldade de 

comunicação mais por parte dos professores, no que diz respeito as 

características linguísticas do estudante e por desconhecerem a língua de 

sinais, utilizada pelo aluno. Nem todos tem a preocupação de integrá-lo as 

aulas. A dificuldade é dos professores, não do aluno. 

Relação aluno com interprete/ guia interprete de libras ou instrutora de 

libras: Este estudante não era acompanhado por interprete de libras. No início 

do ano foi acompanhado pela instrutora de libras por pouco tempo, mas logo 

                                                             
9 Estagiárias do Programa Parceiros da Aprendizagem: Este é um programa da PMSP em que são 

contratados estagiários das graduações em Pedagogia ou Letras para atuarem, junto com os professores 

alfabetizadores, nas classes de alfabetização, em parceria no processo de aprendizagem das classes de 1 ° 

ano de Ensino Fundamental. Ao mesmo tempo que contribuem com a aprendizagem das crianças, estão 

em processo de formação como professores, vendo de perto as práticas escolares. 
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houve uma troca da presença da instrutora para a classe do 3° ano. Ainda 

assim, observando o estudante em outros espaços escolares que não sua sala 

de aula, sobretudo no pátio, percebe-se que encontrando com o guia intérprete 

ou a instrutora de libras, interage com eles, utilizando a língua de sinais. Este 

estudante é bastante sociável e comunicativo. 

 PRÁTICAS DE ENSINO 

Práticas de ensino (Professora Alfabetizadora): Nesta turma, pude observar 

que os alunos aprendem a Língua de Sinais juntos, pois a professora 

alfabetizadora que propõe atividades em que se faça uso da língua de sinais 

conjuntamente com a língua portuguesa escrita para todos os estudantes. Ela 

realiza praticas de alfabetização envolvendo todos os alunos e traz uma 

preocupação em adequar práticas do ensino da língua escrita adequando as 

necessidades de João, já no planejamento das aulas.  

Práticas de ensino (Outros professores): Percebe-se, ao observar as 

práticas de ensino de outros professores, que ainda existe muita resistência em 

relação as diferenças na escola. Observei esta turma em aulas de Educação 

Física, Artes e Informática Educativa, com outros professores, sem a 

professora alfabetizadora ou a estagiária. Há uma grande dificuldade no 

processo educacional quando o professor desconhece as características 

diferenciais de seus alunos no planejamento das aulas. Narro práticas 

observadas. 

Nas aulas de Educação Física, o professor geralmente levava os alunos 

para a quadra e costumava oferecer um alongamento no início da aula. Numa 

delas em que jogaram queimada, percebia que o uso de apito era constante. O 

uso do apito é um marcador para a cultura surda, porém não é para os surdos. 

Surdos tem marcadores visuais, com luzes ou lenços utilizados em esportes. O 

aluno João procurava se engajar, mas nem sempre compreendia os comandos 

que o professor dava oralmente sem considerar a presença do aluno.  

Em outra situação, por causa do período da Copa do mundo feminina de 

futebol que estava acontecendo durante a visita, o professor trouxe um 

televisor e um dvd, e transmitiu para as crianças um desenho animado do 

Chaves10 falando da Copa do Mundo de Futebol. O desenho animado não 

possuía legenda, e mesmo que possuísse talvez não fosse muito significativo 

sem a intervenção do professor a respeito de seu conteúdo. Interrogado pela 

observadora se estava compreendendo o que passava no desenho, o aluno 

respondeu que não entendia muito do que se passava ali. 

                                                             
10 Chaves é um personagem de filmes ou desenhos animados, criado pelo comediante Chispiritto, ator da 

dramaturgia mexicana, reproduzido pela TV brasileira e conhecido no Brasil. 
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Se esta aula sobre a copa envolvesse a interculturalidade, o professor 

poderia trabalhar aspectos da cultura surda e relacioná-los a cultura ouvinte. 

Surdos também jogam futebol, mas usam sinalizações com lenços, como 

mencionado numa das citações sobre cultura surda, no capítulo 2. Esta 

observação revela que o planejamento das aulas desconsidera a presença do 

aluno surdo.  

No que se refere às atividades de Informática Educativa, o aluno João 

expressa seu interesse pelas aulas no laboratório de informática. Há um 

currículo próprio de Tecnologias na PMSP, às vezes, no entanto, o professor  

faz uma interface do uso de tecnologias a conteúdos de alfabetização e propõe 

atividades de gameficação em parceria com a professora alfabetizadora, o que 

garante participação ativa do estudante. 

 1° ano C – Profa Fabiana Sophia e alunas Joana e Giovana Maria 

 

 INTERAÇÃO SOCIAL - 

Interação entre as crianças: Joana tem uma comorbidade associada a 

surdez, um autismo. Giovana Maria é surdo- cega devido a uma síndrome que 

a fez perder a visão gradativamente, ainda mantendo um resíduo visual 

considerado baixa visão, porém a tendência é perder a visão totalmente. As 

interações das duas crianças com as outras crianças da classe são mínimas, 

sempre mediadas pela professora alfabetizadora, pela estagiária do programa 

Parceiros da Aprendizagem ou do guia intérprete de libras. 

Joana tem dificuldades na interação social, mas percebe-se que esse é um 

comprometimento do autismo. Além disso, parece ter um certo atraso cognitivo. 

Não aprende a língua de sinais, embora tentassem que ela aprendesse libras. 

Ela se rasteja pelo chão e sua forma de comunicação é mordendo os colegas, 

ou puxando os cabelos das pessoas, que devido a isso, se afastam. 

Giovana Maria interage mais com os colegas. Algumas vezes aproxima-se 

bastante das pessoas na tentativa de enxerga-las com o resíduo visual que 

ainda possui. Conhece libras e libras tátil. O guia interprete tenta ensiná-la e 

ela vem respondendo bem a esta aprendizagem, junto com o processo de 

alfabetização. Os dois são feitos paralelamente com o auxílio do guia interprete 

de libras e da estagiária. Assim, Giovana Maria se relaciona timidamente com 

os colegas, porém suas interações são bem restritas a presença do guia 

interprete ou da estagiária. 

Relação Professor Aluno: Percebe-se uma boa interação com a professora 

alfabetizadora, a estagiária do programa Parceiros da Aprendizagem e o guia 

interprete, por parte da aluna Giovana Maria, porém a aluna Joana tem poucas 

interações sociais somente com a professora alfabetizadora. 
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Em relação aos professores de Educação Física e Artes, ambas são totalmente 

alheias, pois também os professores agem como se as duas nem fizessem 

parte da classe. Elas ficam fazendo atividade paralela a aula acompanhadas, 

dentro da classe, pelo guia interprete de libras. Quanto a Informática Educativa, 

apenas a aluna Giovana Maria interage nas aulas. Ela gosta das aulas no 

laboratório de informática e o professor procura envolvê-la nas atividades, 

assim como busca envolver Joana, que não interage socialmente quase nunca. 

Relação aluno com interprete/ guia interprete de libras ou instrutora de 

libras: Não presenciei nenhuma das duas alunas em contato com interprete de 

libras, pois não havia este profissional, na escola, acompanhando nenhum 

estudante do ciclo de alfabetização, embora houvesse em outras turmas, 

sobretudo as dos anos finais do EF. Havia nesta turma um guia interprete para 

acompanhar a estudante surdo cega. Aos poucos ele tentava fazê-la ganhar 

mais autonomia, mas era bem tímida e em alguns momentos tinha medo de 

ficar distante doguia intérprete de libras, numa relação de certa dependência na 

maior parte do tempo de aula. Já Joana trazia um traço de dificuldade de 

interação social com todos, exceto com a professora alfabetizadora, com quem 

ainda traz algumas interações. 

 PRÁTICAS DE ENSINO - 

Práticas de ensino (Professora Alfabetizadora): Diferente da turma anterior 

em que o trabalho com as duas línguas era feito com todos, nesta, as duas 

alunas surdas interagiam muito pouco com os colegas e seu processo de 

aprendizagem da língua escrita era diferente dos demais, realizado em 

atividades paralelas. 

Pude observar em relação a aluna Giovana Maria, surdo cega, no entanto, um 

trabalho de parceria entre a professora alfabetizadora e o guia intérprete de 

libras. As atividades de alfabetização realizadas com a turma eram adaptadas 

para a aluna Giovana Maria pelo guia intérprete, que a acompanhava nas 

atividades, enquanto a estagiária do programa parceiros da aprendizagem 

tentava acompanhar a aluna Joana na realização das atividades, porém, Joana 

não correspondia as comandas. 

Práticas de ensino (Outros professores): Em relação às observações desta 

turma, pude acompanhar aulas de Laboratório de Informática Educativa, Artes 

e Educação Física, com professores diferentes, o que permitiu descrever uma 

aula de Artes que caracterizava a continuidade de uma sequência didática.  

 Artes – As crianças já tinham começado a sequência didática em aulas 

anteriores. Estavam completando, no caderno de desenho, o desenho de sua 

casa, parte do bairro onde residiam. Percebi que sentadas próximas ao guia 

interprete de Libras, as duas alunas surdas faziam atividades paralelas. A 

aluna Giovana Maria desenvolvia a atividade, com auxílio do guia interprete, 
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usando massa de modelar, pois ainda não possui precisão no seu traçado e 

quando faz algum traçado relacionado a escrita, faz com um lápis de grafite B, 

bem escuro, o mais escuro possível, pra aproveitar ainda o resíduo visual com 

sua atual baixa visão. Além disso, o guia intérprete precisa trabalhar com o 

concreto pois a aluna reconhece somente algumas cores, assim, o guia 

intérprete procurou trazer a proposta de forma tátil, para que a aluna fizesse o 

que conseguisse criar com massa de modelar, sobre o tema casa. Enquanto 

isso, a aluna Joana se arrastava pelo chão e comia as folhas soltas do 

caderno, livremente pela sala. 

Práticas de ensino envolvendo a intervenção de intérprete/ guia interprete 

de libras ou instrutora de libras: observei muitas ações envolvendo o 

trabalho do guia intérprete com as duas alunas, sobretudo com a aluna 

Giovana Maria, Surdo cega. Desde o primeiro contato com a turma, o guia 

interprete e a Professora Alfabetizadora deixaram claro que fazem um trabalho 

de parceria; então, se a professora propõe uma atividade para a turma, o guia 

interprete faz adaptações necessárias para que a Giovana Maria possa 

acompanhar no ritmo dela. Quanto aos registros dessas atividades feitas com 

material concreto, são visuais, assim a tarefa foi realizada com fotos e há um 

prontuário de atividades feitas com a Giovana Maria. Em alguns momentos, 

ainda, com o auxílio da estagiária, o guia interprete leva a aluna a outros 

espaços da escola, para que aos poucos ela vá ganhando autonomia.   

 3° ano C – Profa Jacira Aparecida e aluno Maurício 

 

 INTERAÇÃO SOCIAL 

Interação entre as crianças: O aluno Maurício não interage bem com as 

crianças. Ele apresenta comportamentos estereotipados característicos de 

autismo, e comportamentos que também se confundem com outros transtornos 

do desenvolvimento, porém nada consta sobre diagnóstico de autismo em sua 

ficha E, apenas uma surdez severa. Maurício se rasteja no chão, e ao 

aproximar-se das pessoas, as abraça, lambe, cheira e procura perceber as 

pessoas tocando-as, no entanto, com isso, torna-se invasivo, por isso, as 

crianças fogem de perto dele. Por este comportamento, a instrutora de libras 

vem trabalhando com ele essa questão, tentando fazê-lo compreender que não 

pode ter alguns comportamentos inadequados. Ele interage com as pessoas e 

com objetos, apresentando características fortes de que possa ter algum 

comprometimento de autismo, sem diagnósticos além de uma surdez severa. 

Relação Professor Aluno: A interação do aluno com a professora é pouco 

perceptível, ou ocorre quando algum adereço da professora desperta seu 

interesse. Exemplo: brinco. Se o brinco chama a atenção dele, ele vai até ela e 

simplesmente a puxa pelo brinco. Essa é a interação que ele tem com todas as 
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pessoas, além de algumas vezes, ir até elas, reproduzindo como uma espécie 

de ecolalia, típica no autismo, o que aprendeu em Língua de Sinais. Repete 

várias vezes. Um exemplo da repetição é que ele reproduz como ecolalia, mas 

em sinais, os numerais de 1 a 9. Depois disso não continua um diálogo, mas 

passado um tempo ele volta a reproduzir os sinais dos numerais de 1 a 9. 

Relação aluno com intérprete/ guia intérprete de libras ou instrutora de 

libras: Nesta sala o estudante não é acompanhado por interprete de libras, 

mas pela instrutora de libras, surda, que lhe serve como referencia. A instrutora 

já conseguiu ensinar um pouco de libras para o aluno, porém menciona que ele 

não foca a atenção por muito tempo, sugerindo comorbidades a surdez. 

Embora haja comorbidades não diagnosticadas, a instrutora de libras mostra 

que já houveram avanços do estágio inicial em Fevereiro até o momento da 

pesquisa, no final do semestre. 

 PRÁTICAS DE ENSINO - 

Práticas de ensino (Professora Alfabetizadora): Nesta turma, pude observar 

diversas práticas de ensino com ênfase na alfabetização sob a perspectiva do 

letramento. A classe de uma forma geral é avançada, porém, a professora 

alfabetizadora não envolve os alunos na aprendizagem de libras, com a 

instrutora, junto ao aluno Maurício, embora as crianças tenham bastante 

interesse em aprender para se comunicarem não com Maurício, mas com os 

outros estudantes surdos, que são apenas surdos, na escola. A instrutora tenta 

ensinar a libras para todos, mas há muita resistência da professora que é 

bastante conteúdista. Assim, Maurício está inserido na sala como se dela não 

fizesse parte.  

Práticas de ensino (Outros professores): Não foi possível observar esta 

turma em aulas de outros professores, a não ser com a professora 

alfabetizadora em presença da instrutora de libras.  

Práticas de ensino envolvendo a intervenção de interprete/ guia interprete 

de libras ou instrutora de libras: Pude acompanhar um pouco das práticas 

de ensino da instrutora com o aluno Maurício, para a aquisição de língua de 

sinais. Observei que o ensino centrava-se no básico de Libras: Alfabeto, 

numerais, cores, alguns animais, tenta contar histórias, usando classificadores. 

Tudo acompanhado de material visual, mas o aluno não fixa a atenção por 

muito tempo e isso se torna um dificultador na aquisição de língua. A instrutora 

disse que tentou narrar a história dos três porquinhos para Maurício usando 

imagens, e a língua de sinais com classificadores, mas ele não mantinha 

contato visual por muito tempo, e logo dispersava. 

Práticas de ensino - Cultura / Interculturalidade (para a escola) - 



134 

 

Cultura Surda/ interculturalidade: Havia desconhecimento da cultura surda 

nesta escola, por parte da maioria das pessoas, embora haja a presença de 

outros surdos nos outros anos do EF, nos ciclos interdisciplinar e autoral,porém 

a comunidade escolar não conhece a cultura surda e nem dialoga com ela. 

Com a presença da instrutora surda, isso começa a mudar um pouco.  

Cito um exemplo de readequação da escola neste sentido. Para os 

surdos, os sinais sonoros devem ser visuais. Nas escolas bilíngues, os 

interruptores das lâmpadas elétricas são ligados em cada ambiente, o que não 

ocorre nas EMEFs comuns. Assim, na EMEF Diversitas, há um sinal sonoro 

para avisar dos intervalos e marcar a rotina escolar, mas na sala dos 

professores, uma funcionária avisa o final do intervalo para o lanche, apertando 

o interruptor de luz com um movimento em que a luz pisca.  

O aviso luminoso é parte da cultura surda. Isso começa a ser introduzido 

na escola aos poucos, embora, nas salas de aula não seja possível fazer. Por 

isso os professores devem avisar os estudantes surdos, fazendo o sinal em 

libras, de intervalo. No entanto, só percebi essa ocorrência na sala do 1° B, 

onde está inserido o estudante João.  

A cultura surda não é conhecida, portanto não é compartilhada e assim 

não se pode considerar que haja interculturalidade presente nesta escola, 

embora haja ações para difusão da Língua de Sinais para a comunidade 

interna e externa, na oferta de cursos de Libras semanalmente à noite, na 

escola, e a presença da instrutora de Libras também semanalmente, na JEIF 

com um grupo de professores. 

Além disso, a maioria que não conhece a cultura surda, com exceção da 

profa Maria Rita, que tenta conhecer para melhor atender o aluno João. Pensa 

que isso é algo que deve ficar restrito ao professor do AEE, aos intérpretes de 

libras, guia intérprete e a instrutora de Libras.  

 ENTREVISTAS 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS  

A primeira parte das entrevistas traz a caracterização dos sujeitos e o 

perfil dos entrevistados. A identificação dos sujeitos baseia-se em questões 

fechadas que se referem a: Nome completo, idade, gênero sexual, 

naturalidade, escolaridade, turno e regime de trabalho e quantidade de tempo 

na função e na escola. Os dados coletados permitem sintetizar a identificação 

dos mesmos, os quais constam de roteiro utilizado nas entrevistas (Apêndices 

03 e 04) . 
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Entrevistei gestores e professores, utilizando dois roteiros específicos, 

com pequenas alterações do roteiro dos professores, para a entrevista da 

estagiária (Apêndice 05). 

Foram entrevistados 08 sujeitos na faixa etária de 17 a 52 anos de 

idade; sendo 06 mulheres e 02 homens, dentre os quais 06 são nascidos no 

Estado de SP e apenas 01 destes não é nascido na capital, mas na região do 

grande ABC e 02 são nascidos em outros estados. Todos com exceção de 

01tem ensino superior completo, com especialização e 01 dos entrevistados 

tem mestrado completo, cursando o doutorado em Literatura Brasileira. 

Quanto ao regime trabalhista dos entrevistados tem 03 com contrato de 

trabalho e 05 são funcionários públicos efetivos (estatutários), desses 05 

efetivos, 01 está em função designada, diferente de seu cargo original. A carga 

horária de trabalho é de 8 h para 02 entrevistados e 03 tem carga horária de 6 

h, sendo horário relógio. As professoras tem carga horária contabilizada por 

hora/ aula, dentro de uma jornada docente, sendo que 02 tem carga horária de 

JEIF – Jornada Especial Intensiva de Formação e 01 de JBD – Jornada Básica 

Docente. 

 

PERFIL DOS SUJEITOS 

 O perfil dos sujeitos é caracterizado pela presença de 04 entrevistados 

que dizem conhecer a língua de sinais e 04 que não conhecem, ressaltando 

que destes 03 admitem que sabem pouco sobre esta língua por isso dizem não 

conhecer e 01 afirma que realmente não conhece nada além do alfabeto.  

Sobre fazer uso da língua de sinais em seu cotidiano, 06 afirmam que 

sim e 02 que não. Apenas 02 afirmam fluência na Língua de Sinais. Dos 

entrevistados, apenas 01 diz que a língua de sinais é sua língua materna, 01 

diz que não é considerada L1 nem L2, visto que não a conhece e o restante 

afirma que Libras é uma L2 aprendida. 

Questionados como aprenderam a língua de sinais, dos 07 que afirmam 

terem tido algum contato com a Libras, 02 afirmam contato com familiares 

surdos, 03 aprenderam com profissionais da área, 02 afirmam terem aprendido 

em formações em cursos de formação para professores. Dos 7, 02 

mencionaram também o convívio com amigos surdos e 01 menciona o contato 

com surdos na igreja que frequenta. 

Quanto ao contato com os alunos surdos da escola, todos, exceto um 

disseram ter contato com os estudantes surdos da EMEF Diversitas. O que 

afirma não ter contato direto com os alunos, o faz mencionando só ter contato 

com os familiares em alguma situação emergencial ou eventualidade e que era 
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raro acontecer algo em que este contato com os estudantes surdos fosse 

necessário. 

 

QUESTÕES ABERTAS 

Os dados coletados são analisados mediante duas categorias: Língua e 

Surdez; Cultura Surda e Interculturalidade.  

 

- LÍNGUA E SURDEZ 

- Difusão e uso da língua de sinais: 

A maioria dos entrevistados diz não conhecer libras com suficiente 

proficiência, com exceção de 02 pessoas. No entanto, a maioria afirma que 

acreditam ser importante que todos na escola e fora dela conheçam e usem a 

Libras para se comunicarem com os surdos. No entanto as praticas escolares 

tem contradições. 

A escola tem ações importantes e condizentes com a oferta e difusão do 

ensino de Libras para todos, oferece curso de Libras com a instrutora, às 

segundas feiras à noite, e ela participa da JEIF com os professores uma vez ao 

mês, na última quinta feira. Assim é possível envolver vários sujeitos nessa 

ação: familiares, professores, funcionários, alunos e quem mais se interessar, 

para aprender gratuitamente, a língua de sinais e um pouco da cultura surda. 

 A queixa dos entrevistados, no entanto está no fato de que há baixa 

procura pelo curso, e que os familiares de alunos surdos não comparecem as 

aulas, e mostram desinteresse e falta de compromisso no acompanhamento 

das aprendizagens dos filhos. Além disso, os pais quase não respondem as 

solicitações da escola, com exceção dos pais da Giovana Maria, Surdo-cega, 

que são bem presentes, solicitando troca de informações por meio eletrônico, 

whatsaap, constantemente, tendo uma expectativa alta relacionada ao 

aprendizado da filha. Portanto, o relacionamento da escola com as famílias, 

caminha em dois extremos, pelo fato de que os pais ouvintes ainda 

enxergarem a surdez como deficiência e tomam diante disso duas posições: 

negação ou superproteção.  

A postura dos pais atrasa muito o desenvolvimento dos filhos quando 

negam a surdez e retardam a aquisição de língua da criança. Três das quatro 

crianças analisadas estão em fase de aquisição de língua. Maurício aprendeu 

poucos sinais, embora apresente estereotipias. Joana não estabelece 

comunicação ou contato visual. João chegou a escola com sinais caseiros que 
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foram sendo substituídos aos poucos por Libras, com ajuda da professora 

alfabetizadora. 

Quanto a aprendizagem da escrita, todos mencionam que este processo 

traz diferenças para surdos e ouvintes. Que a aprendizagem da escrita para o 

surdo é de segunda língua (L2), assim como para os estrangeiros. Uma das 

entrevistadas cita que a escrita do surdo não é como a do ouvinte, por que o 

surdo escreve da forma que sinaliza em Libras e tenta traduzir isso para o 

Português e essa tradução não acontece ao pé da letra, sobretudo com uso de 

preposições e conectivos. Outro entrevistado menciona que a aprendizagem da 

escrita não pode ser desconectada de aspectos interculturais e nem pode ser 

uma aprendizagem do código descontextualizada. Aliás, nem para o ouvinte 

pode ser assim, aprendizagem descontextualizada. 

A maioria dos entrevistados refere não compreender muito sobre os 

processos de aquisição de língua escrita para a criança surda embora 

entendam que há diferenças entre surdos e ouvintes. Um dos entrevistados 

menciona que tem aprendido práticas de ensino que envolvam aspectos de 

ambas culturas nas sequências didáticas e cita uma prática que inclusive foi 

presenciada por minha observação, em que envolve todos os alunos na 

aprendizagem de Libras e da escrita em Português. Menciona que o aluno 

João tem boa memória e que surpreendentemente já reconhece palavras que 

alguns ouvintes não reconhecem. 

Sobre as parcerias, além da família, nos processos de aprendizagem, 

todos acreditam que as parcerias são importantes e alguns mencionam sobre o 

trabalho em parcerias entre intérprete/ guia interprete / instrutor de Libras e 

professores alfabetizadores e especialistas do AEE. Citam que um trabalho 

eficaz depende de vários sujeitos que trabalham juntos em prol do 

desenvolvimento do aluno, cada um com seu olhar, todos olhando para o 

mesmo sujeito. 

Reconhecendo a necessidade de trabalho de parcerias, seja para que 

trabalhem juntos ou para que direcionem ações para que estes outros 

profissionais atuam e citam a necessidade de que para que aconteça, na 

proposta inclusiva, a aprendizagem da língua escrita pelo surdo, é necessário 

um conjunto de ações em parceria com família, DRE / CEFAI, AEE e 

professora alfabetizadora, etc, para que este processo aconteça da melhor 

forma possível. 

 Os desafios de alfabetizar letrando surdos e ouvintes juntos vem do fato 

que muitos professores não tem domínio e conhecimento da libras, então 

alguns, sentem-se desconfortáveis de ensinar as crianças, o que nem mesmo 

eles conhecem.  
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 Quanto a avaliação das aprendizagens,  as professoras, a instrutora e o 

guia intérprete são unânimes em citar que a avaliação das crianças e de seus 

processos é contínuo e diário e que todo o processo educacional depende de 

ações parceiras entre todos os envolvidos.  

 São desafios também a descontinuidade de ações, pela falta de 

profissionais que atuem nas escolas de forma continua, e a criação de políticas 

que permitam a estabilidade desses profissionais na escola com a permissão 

de cargos efetivos de intérprete, instrutora de libras, professores para o AEE, 

pois todos esses cargos são  feitos por contratações ou designações e 

esbarram na descontinuidade de ações. Outra dificuldade se encontra em 

conscientizar todos dentro da escola, das ações com os funcionários, que 

devem aprender a língua de sinais, por exemplo. Há desinteresse. Um dos 

entrevistados cita que propagar a libras para a comunidade escolar é 

desafiador e que muitos não querem aprender sinais básicos e fatos da rotina 

escolar, para se comunicar com os surdos.  

Isso tudo faz concluir que sem um compromisso efetivo de todos os 

agentes que se encontram na escola e sem um trabalho de conscientização 

com funcionários e família, a prática de inserção desses estudantes não é 

inclusão, mas se torna exclusão.  

 

- CULTURA SURDA E INTERCULTURALIDADE 

A maioria   dos entrevistados afirma desconhecer a Cultura Surda. Um 

deles cita que, para que a Educação Bilíngue realmente aconteça nas escolas, 

o poder público (Estado) deve criar políticas e legislações específicas que 

garantam eficácia de ações, pois hoje a escola faz “o melhor possível”, diante 

de tantas demandas escolares. O que, segundo este entrevistado, acontece 

são ações individuais de pessoas que tem boa vontade, mas que essas ações 

são descontinuadas e será sempre enquanto não for uma política pública 

definida pelos governantes. 

Também sobre as mobilizações sociais e políticas para a Educação 

Bilíngue para Surdos, uma das entrevistadas cita que a sociedade ainda traz 

um número grande de surdos que fazem implantes cocleares, sendo assim, a 

língua de sinais e a cultura surda precisam ser mais divulgados para surdos e 

ouvintes, pois mesmo exista ações na educação bilíngue para surdos, essas 

são ações de pequena proporção ou restritas a alguns. É necessária uma 

política nacional que proporcione a Educação Bilíngue para Surdos. 

Segundo a proposição de que o surdo é um sujeito multicultural, por 

conviver com as duas culturas, houve a busca por este aspecto e ações 

interculturais no PPP – Projeto Político Pedagógico da escola, não constava 
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nada que mencionasse ações de propagação do diálogo entre culturas. Nada 

que se referisse a cultura surda, nem ao diálogo com a cultura ouvinte, embora 

também exista a incidência de muitos imigrantes nesta escola, definitivamente, 

o diálogo entre as múltiplas culturas circundantes não é considerado em 

documentos e também em ações, pois com exceção de dois entrevistados, 

nenhum dos outros entende que o surdo tem cultura própria. 

A surdez é entendida, pela maioria dos entrevistados, pelo olhar da 

deficiência e muito pouco sabem sobre cultura surda e sobre a língua de sinais, 

embora promovam ações para difundir a língua, sobretudo devido a influência 

da instrutora de Libras que é surda. Muitos na escola, no entanto, ignoram 

essas ações e a presença surda na instituição. 

Conclusões das análises:  

Por maiores que sejam os esforços de alguns para tentar implementar a 

Educação de Surdos nesta escola de característica inclusiva, é necessário 

verificar que como parte de um projeto pedagógico não existem ações efetivas 

que o concretizem, no ciclo de alfabetização, efetivamente, apenas ações 

isoladas e tentativas de fazer o melhor possível diante do contexto escolar. 

Dentro da realidade escolar, encontramos aspectos positivos e 

negativos. Conclui-se que diante dos aspectos observados, a educação de 

surdos traz muitos desafios, dentre eles: as comorbidades apresentadas por 

alguns alunos, o despreparo dos professores oriundos da formação inicial e 

também das disposições interiores para o trabalho com o diferente, falta de 

profissionais que assegurem parcerias eficazes em  AEE, desconhecimento da 

Língua de Sinais e da Cultura Surda, falta de aceitação e parceria dos pais... 

No entanto, diante dos desafios, encontramos ações particulares na busca de 

respostas para descobrir as melhores possibilidades de ações garantindo o 

desenvolvimento integral dos educandos, assegurando posterior continuidade 

de estudos, pra isso é necessário investir na aquisição de língua materna, na 

retirada de sinais caseiros, no estabelecimento do contato visual, na insistência 

do contato com a família e na troca de informações e orientação aos familiares.  

Mesmo diante do apresentadas, percebe-se resistências, porém também 

mobilizações na tentativa de fazer o possível, que ainda não é o necessário.  

 

3.2. Colégio Due Lingue  

As crianças surdas tem o direito de saber que 

herdam uma cultura extraordinária, não um defeito 

lamentável. 

Carla A. Halpern 
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Este colégio é administrado por uma instituição filantrópica e 

supervisionado pela Diretoria de Ensino Leste 1, do governo do Estado de São 

Paulo, ao mesmo tempo que possui um convênio de prestação de serviços 

educacionais com a RME da PMSP, atendendo os estudantes encaminhados 

pelo CEFAI da DRE MP, da prefeitura de São Paulo.  

O colégio Due Lingue é uma escola especial bilíngue para surdos e 

atende a faixa etária da EI - Educação Infantil, a partir de 4 anos de idade até o 

5° ano do EF. Como toda instituição conveniada a Prefeitura de São Paulo, 

mesmo tendo seu estatuto e proposta pedagógica, agregam estes a proposta 

curricular da RME, em acordo com o currículo da cidade de São Paulo. 

Após concluírem o 5° ano do EF, os estudantes são direcionados a 

continuarem seus estudos em escolas regulares da DRE, direcionados pelo 

CEFAI. Além de serem encaminhados para o AEE em Libras e Língua 

Portuguesa em escola com SRM que os receba para o AEE. 

A decisão a respeito do tipo de escola onde darão continuidade aos 

estudos competirá a família. Se a família optar pela continuidade em escola 

bilíngue para surdos na educação pública, são direcionados para a escola mais 

próxima, a EMEBS Neusa Basseto, localizada no bairro da Mooca, pertencente 

a DRE Penha. Muitos então acabam se voltando para as escolas regulares da 

região da DRE MP. 

O território da DRE Penha ainda abriga uma escola particular que faz o 

atendimento bilíngue aos surdos na zona leste de São Paulo, no bairro do 

Tatuapé. Porém a continuidade da educação das crianças será sempre escolha 

dos pais. As escolas públicas bilíngues na região leste de São Paulo são 

somente a EMEBS Neuza Bassetto e a escola que foi visitada na pesquisa de 

campo, que nomeio como Colégio Due Lingue. 

A DRE MP acolhe estes estudantes para prosseguirem seus estudos de EF 

e médio, contando com apenas uma EMEFM – Escola Municipal de Ensino 

Fundamental e Médio, de caráter inclusivo em seu território, para atender a 

demanda grande de estudantes que saem do EF para o EM – Ensino Médio. A 

demanda é muito grande, alguns estudantes optam pelo instituto federal, e a 

maioria por escolas da rede estadual de São Paulo. 

A zona leste também não possui atendimento diferenciado para os surdos 

que vão para o ensino médio. Há uma grande carência de atendimento neste 

seguimento. Inclusive a prefeitura só possui uma escola bilíngue para isso,  

como citada no capítulo 2. 3.1, assim, é grande a importância do papel do 

intérprete educacional de Libras nestes contextos. 

 Fazendo referência a pesquisa de campo no Colégio Due Lingue, da 

mesma forma que a EMEF Diversitas, foi iniciada com a análise documental do 
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PPP em conversa com a Coordenadora Pedagógica, e com registros em 

semanários das professoras e atividades avaliativas em registros escritos, por 

que a maioria dos registros de avaliação, segundo informado pela CP, é feito 

em fotos e vídeos. 

 Após primeira conversa com a CP, e análise de documentos, fui a sala 

de aula do 2° ano do EF para a observação das crianças e das práticas 

educativas. Ao termino da visita de observação, apliquei a entrevista com a 

professora e com a CP. 

Diferente da EMEF Diversitas, o Colégio Due Lingue possui classes e 

professores bilíngues, por este motivo não há instrutor de libras, nem intérprete 

ou guia interprete de libras. Por não ser uma escola da rede direta da PMSP 

também não conta com a presença das estagiárias do programa Parceiros da 

Aprendizagem em classes de primeiros anos, para auxiliar na alfabetização das 

crianças, nem estagiárias do CEFAI, que são encaminhadas aos CEIs- Centro 

de Educação Infantil,  EMEIs – Escola Municipal de Educação Infantil, EMEFs 

e EMEFMs para auxiliar o processo de inclusão de crianças e adolescentes 

público alvo da educação especial.  

A quantidade de alunos por sala também é bem menor. Na EMEF 

Diversitas havia mais de 30 alunos por sala e  o colégio Due Lingue trazia 9 

estudantes nesta turma, além de outras turmas com um pouco mais de alunos, 

ainda com moldes das escolas ou classes especiais. Nessas turmas, há uma 

professora alfabetizadora bilíngue. 

Nesta escola, não realizei entrevistas com estagiária, instrutor de libras, 

nem com interprete ou guia interprete de libras, pois não existe esses 

profissionais. Todos os funcionários, no entanto, são bilíngues.  

Realizei as entrevistas apenas com uma pessoa da equipe gestora, 

neste caso a CP, e com a professora bilíngue de uma das classes de 

alfabetização que a escola permitiu que eu visitasse, embora  eu tivesse a 

intenção de visitar as outras classes do ciclo de alfabetização, como fiz na 

outra escola. 

Tive pouco contato com outros estudantes, apenas no momento do 

intervalo de lanche. Também com funcionários da escola e raras vezes vi a 

direção, que pediu que minha conversa fosse restrita a coordenação 

pedagógica. 

Todas as crianças da escola são surdas, algumas trazem implantes 

cocleares ou aparelhos auditivos. Há oralizados e crianças que só usam libras. 

Há crianças surdas com surdez adquirida, outros congênita. Há os que usam a 

audição residual, mesmo utilizando a  libras. Há crianças diversas também 

onde se esperava encontrar homogeneidade por causa da condição 
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semelhante: a surdez. Não existe homogeneidade, mas semelhanças e 

diferenças. Há tipos diversos de crianças surdas. Tudo depende das vivências 

que tiveram com suas famílias e o mundo que as cerca e as formas como 

aprenderam a dar significado ao mundo que as cerca. 

O colégio Due Lingue conta com visitas de uma fonoaudióloga e de uma 

psicóloga escolar semanalmente, prestando alguns atendimentos aos 

estudantes mediante orientação e encaminhamentos de professores e da CP. 

 A escola divide seus turnos de aula da seguinte forma: 

Turnos de aula Horários Turmas atendidas 

Matutino 7 às 11 h e 30 min 2°, 3°, 4° e 5° anos 

Vespertino 13 às 17 h  e 30 min Ed Infantil e 1° ano 

 

Como mencionei, iniciei a análise documental, pela leitura do PPP 

mediada por conversas e questionamentos feitos a CP; em seguida pude fazer 

observação da turma do 2° ano, no turno matutino. Acompanhei a turma em 

todos os momentos do dia letivo: rotinas dentro da sala de aula, intervalo e 

saída. Fiz as observações maiores na classe junto com a professora bilíngue. 

Fiz a análise documental dos cadernos dos alunos, pasta de atividades 

avaliativas, caderno de semanário da professora  e essas leituras também 

foram mediadas com uma conversa com a professora da turma. 

Ao final da observação, fiz a entrevista com a professora e com a CP, 

finalizando minha pesquisa na escola. 

Caracterização das turmas e análises das observações: 

 2° ano  – Profa Paula Roberta (bilíngue) 

Roteiro de Observação: 

*INTERAÇÃO SOCIAL 

Interação entre as crianças: Percebe-se boa interação entre os alunos da 

classe bilíngue. Alguns são mais tímidos e outros mais extrovertidos, mas de 

um modo geral há um bom convívio entre os estudantes. 

Relação Professor Aluno: Percebe-se uma boa interação com a professora 

bilíngue da turma. 

*PRÁTICAS DE ENSINO: 

Práticas de ensino (Professora Alfabetizadora bilíngue): Presenciei aulas 

de Língua Portuguesa para a aquisição de língua escrita dos estudantes, mas 

não vi a cultura surda presente no texto trabalhado pela professora em sala de 

aula, nem aspectos da cultura inseridos na aula para ensinar a língua escrita. A 
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prática de ensino trazia aspectos de oralismo e comunicação, mesclados. A 

professora bilíngue usava português sinalizado e se pautava no ensino de 

repetição descontextualizado de palavras. Quando trouxe um texto, parecia 

querer que as crianças traduzissem o texto para a língua de sinais. Dois 

estudantes oralizados pareciam compreender melhor, auditivamente. Dois 

estudantes bem dispersos não compreendiam a tarefa a ser feita. Não 

compreendiam e nem reconheciam as palavras, também não compreendiam 

com clareza os sinais, quando a professora fazia o sinal e pedia a palavra 

numa atividade para completar as palavras de um pequeno texto sobre um 

pique nique com a temática: alimentos e pessoas da família. A atividade trazia 

um pequeno texto escrito em Língua Portuguesa na lousa e a professora fazia 

a leitura em Português pedindo que os alunos reproduzissem em sinais apenas 

algumas palavras, parte do vocabulário trabalhado na aula. Porém, mesmo 

sem conectivos ou preposições, a prática de ensino não correspondia ao 

proposto na educação bilíngue, pois os surdos não fazem a leitura em Libras 

da mesma forma que o ouvinte! Não sei se posso avaliar, realmente as práticas 

nesta escola, pois só pude fazer a observação em uma turma e apenas um dia. 

No dia em que fiz a observação, trago a prática proposta pela professora 

bilíngue e parece divergente do que há no PPP. 

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS  

A primeira parte das entrevistas traz a caracterização dos sujeitos e o 

perfil dos entrevistados. Na parte de identificação dos sujeitos, são 

perguntados: Nome completo, idade, gênero sexual, naturalidade, 

escolaridade, turno e regime de trabalho e quantidade de tempo na função e na 

escola. 

As duas entrevistadas são do sexo feminino, uma é natural de São 

Paulo e a outra de outro estado. As duas trabalham em regime celetista, 

contratadas pela instituição que administra a escola A primeira trabalha 8 h e a 

segunda 5 h. Possuem ensino superior completo com especializações. 

 

PERFIL DOS SUJEITOS: 

 O perfil dos sujeitos analisado nas primeiras seis perguntas do 

questionário que especifica o conhecimento acerca da Língua de Sinais e o 

contato com surdos na escola mostra que: as 02 conhecem e fazem uso da 

Libras em seu cotidiano, mas apenas 01 tem fluência, a outra diz não possuir 

fluência total da língua, embora faça uso cotidianamente da língua. Libras é 

uma segunda língua para ambas e afirmam terem aprendido na escola, no 
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convívio com os surdos, na prática escolar, nos cursos oferecidos pela escola e 

nas formações continuadas. Ressalto que a CP afirma estar na escola e 

trabalhando na educação de surdos na época da implementação do 

bilinguismo, e que aprendeu muito com os surdos adultos que trabalhavam na 

escola. Ambas também responderam que tem contato diário com surdos na 

escola. A CP, com todos os estudantes surdos da escola, nos dois períodos, 

pois afirma inclusive que os recepciona da entrada todos os dias no portão e 

alguns sempre vão a sua sala para “conversar”. 

 

QUESTÕES ABERTAS 

Separo os dados coletados em duas categorias de análises: Língua e 

Surdez, Cultura Surda e Interculturalidade, analisadas abaixo. 

- LÍNGUA E SURDEZ 

Percebi, pela análise das práticas de ensino, como na escola inclusiva, 

ainda não se adequa ao proposto pela Prefeitura de São Paulo, no documento 

Currículo da Cidade, percebendo um ensino da língua escrita que se baseia na 

de “repetição” como em práticas da pedagogia tradicional e do oralismo, 

mesmo usando a língua de sinais.  

Vi ainda alguns outros fatores que divergem da atual proposta de 

educação bilíngue para surdos, pelas práticas da professora bilíngue. Ela faz 

uso da língua de sinais enquanto fala, e chamamos isso de “português 

sinalizado”, então, as práticas denunciam uma mistura de tendências oralistas 

como a repetição, comunicação total; na utilização de todas as formas de 

comunicação: oralização de alguns estudantes, utilização de resíduo auditivo, 

uso de português sinalizado.  

 

- CULTURA SURDA E INTERCULTURALIDADE 

A maioria das crianças dessa turma usava aparelho auditivo ou tinha 

implante coclear. Alguns oralizavam e usavam a língua de sinais. Dois tinham 

dificuldade com ambas as línguas. Não presenciei um ensino contextualizado 

no ensino da escrita associado a práticas de letramento com aspectos 

interculturais ou da cultura surda, nem mesmo dialogando com a cultura 

ouvinte. 

Nas práticas de ensino do único dia de observação, vi uma concepção 

de ensino conflitante nesta professora bilíngue. Talvez para aproveitar o 

resíduo auditivo de alguns alunos, ela falava e usava a língua de sinais ao 

mesmo tempo, prática que identifica o uso, não de libras, mas de um português 
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sinalizado. Já a concepção da coordenadora pedagógica retrata um outro 

discurso. 

Nas entrevistas entendi que a Cultura Surda fica restrita ao mês de 

Setembro e relacioná-la a cultura ouvinte com o proposito de propor uma 

conversa sobre cultura, restringe-se as atividades festivas do mês do Surdo. 

É nítido que como em outras escolas, é desafiador trazer a família das 

crianças para perto, num dialogo franco com parceria acerca do 

desenvolvimento integral da criança. Desafiador fazer os pais ouvintes 

entenderem a necessidade de aprenderem a língua de sinais e aceitarem a 

surdez de seus filhos como diferença. Há muito preconceito por parte de alguns 

pais pelo fato de matricularem seus filhos em uma escola especial. Alguns não 

frequentam o curso que é oferecido pela escola. 

A escola oferece formações para a comunidade escolar e para o público 

externo e difunde a libras, pensando na necessidade de que mais pessoas a 

conheçam para se comunicarem com os surdos. A importância da difusão da 

língua de sinais é retratada nas entrevistas, bem como a necessidade de se 

compreender melhor os processos de aprendizagem da criança surda em 

relação as crianças ouvintes. Há crianças que possuem comorbidades além da 

surdez. 

Além do curso de libras, a escola sempre promove festas e eventos para 

o público externo conhecer um pouco da cultura surda e da língua. 

Ainda assim, há muitos desafios propostos para uma eficaz educação 

bilíngue para surdos, como a necessidade de fazer parcerias, que para esta 

escola é realizada só pela SME/CEFAI. 
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Considerações finais: Vislumbrando novos horizontes. 

É preciso ter esperança, mas ter esperança do 

verbo esperançar; porque tem gente que tem 

esperança do verbo esperar. E esperança do 

verbo esperar não é esperança, é espera. 

Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, 

esperançar é construir, esperançar é não desistir! 

Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se 

com outros para fazer de outro modo[...] 

Paulo Freire 

Após as reflexões apresentadas ao longo dos capítulos, com a proposta 

de analisar as políticas públicas para a educação de surdos na Prefeitura 

Municipal de São Paulo e suas repercussões em escolas da DRE MP, percebe-

se que o currículo da cidade em Libras e Língua Portuguesa para Surdos foi 

pensado de acordo com o que se espera para a Educação Bilíngue para 

Surdos, no entanto, a constituição de políticas públicas de currículo neste 

sentido, envolve muitos desafios a serem enfrentados. 

Dentre as questões apresentadas ao longo do texto, destacamos que o 

rompimento de paradigmas sociais é ainda um grande desafio do povo surdo 

embora já existam grandes avanços sociais, pela própria mudança cultural 

acerca de uma cultura hegemônica que prevalece por séculos, marginalizando 

os Surdos socialmente, desqualificando-os e restringindo-os a um estado de 

“normalização” por dominação de uma cultura ouvintista dominante.  

Ainda hoje há resquícios desse paradigma vigente há séculos na história 

da humanidade. Em contrapartida, há um movimento de ouvintes que junto ao 

povo Surdo, constitui um novo contexto social, na constituição de um cenário 

multicultural, no qual a diversidade não é mais tolhida por uma cultura 

dominante, sem o direito de manifestar suas diferenças, ao contrário, as 

diferenças individuais e culturais tem se expressado. Assim, evidencia-se uma 

série de movimentos em prol da diversidade cultural e linguística de povos 

diversos. 

Como foi retratado ao longo desta Dissertação, percebemos que as 

mudanças culturais e sociais são lentas e demoram anos para que as novas 

interpretações e propostas possam ser notadas e incorporadas ao cotidiano. 

Percebemos muitos avanços em relação ao olhar para o ser humano e para a 

Educação que ao longo da história, vive uma relação dialógica e dialética com 

a sociedade.  

No que se refere a educação de surdos, de modo bem específico, 

embora ainda não se tenha alcançado o ideal, houveram avanços significativos 

que dão voz a sujeitos que foram silenciados por muito tempo, por serem 
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considerados não humanos, em práticas oralistas que tentavam normalizá-los a 

um padrão biológico, com a negação da sua diferença, proibição de que se 

expressassem por meio da gesticulação, negação de que essa gesticulação 

era uma língua natural dessas pessoas.  

Hoje, este povo não quer mais ser silenciado, luta por seus direitos 

sociais e por ter sua diferença, assegurada, respeitada e validada socialmente 

por meio de políticas públicas que proporcionem um desenvolvimento pleno 

que lhes permita a integralidade no Ser Surdo. 

Dessa forma, no âmbito da educação, há manifestações que reivindicam 

uma Educação Bilíngue para Surdos e isso não é tão simples como parece 

inicialmente. Para que aconteça, precisa se constituir um currículo que a 

assegure verdadeiramente, e mobilize muitas frentes, dentro da Educação em 

interface com diversas áreas. 

Torna-se necessário  mobilizar o Estado, assim como os governantes 

para a formulação de políticas nacionais e em âmbitos estaduais e municipais, 

políticas públicas que assegurem uma verdadeira educação bilíngue para 

surdos, respeitando sua integralidade, suas características linguísticas e sua 

cultura, em diálogo com o mundo ouvinte do qual também participam. 

É preciso contagiar todos os envolvidos no processo educacional. 

Investir na formação de professores em todos os níveis, agregar o ensino de 

Libras desde a educação infantil ao Ensino Superior, não como disciplina 

optativa, mas obrigatória, pois assim todos poderão aprender a língua de sinais 

brasileira.  

Os currículos dos cursos de formação de professores para a Educação 

Básica devem incorporar o ensino da língua, cultura e história da educação de 

surdos, a fim de conscientizar os futuros professores a respeito das diferenças, 

redefinindo a formação inicial. Os cursos de educação continuada e pós-

graduação devem incorporar paradigmas curriculares que possibilitem a 

construção de conhecimentos que incorporem as múltiplas culturas, dentre elas 

a cultura surda, promovendo a interculturalidade. 

Os Projetos Políticos Pedagógicos das instituições educacionais da 

Educação Básica, assim como os Planos de Desenvolvimento Institucionais do 

Ensino Superior e demais documentos delineadores de políticas devem definir-

se de maneira contextualizada com a realidade local incorporando planos de 

ações que contemplem a educação de surdos em atendimento às expectativas 

e necessidades do povo surdo na sua completude. 

A realidade predominante em muitos espaços educacionais é que a 

educação de surdos nem mesmo é pensada diante das demandas de 

matrículas. Os surdos apenas são numerais que são depositados e agregados 
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às salas de aula, em muitos contextos. As pessoas surdas tem uma educação 

que nem mesmo pode ser considerada como educação bancária. São 

ignorados dentro das salas de aula, sem contar com atendimento devido e 

profissionais competentes frente às suas singularidades.  

Os surdos precisam ser reconhecidos por educadores que muitas vezes 

desconsideram o diferente ou não querem se dar conta deles, porque lidar com 

o diferente é trabalhoso e nos move, nos provoca para sairmos de nós mesmos 

e irmos ao encontro do “outro”, e este ‘outro” nem sempre é “bem vindo”, só foi 

imposto por alguém... pelo Estado, pelas reivindicações de alguns, pelo diretor 

da escola... Por alguém.  

O aluno Surdo não quer ser visto como alguém que foi imposto em um 

sistema de in(ex)clusão. Ele é alguém que tem o direito de aprender como 

qualquer outro aluno, mas que ao mesmo tempo quer aprender com a 

seguridade de suas características linguísticas e culturais inseridas no 

processo ensino aprendizagem. Alguém que da mesma forma que qualquer 

outro aluno, deseja que a escola, seja um lugar feito de gente, um espaço de 

aprendizagens e de diálogo, espaço de convivência harmoniosa com os 

“outros” possuindo ou não a mesma língua e cultura que ele. Ser surdo  e 

aprender junto a serem pessoas integralmente, o que envolve o domínio dos 

conteúdos formais como a aprendizagem da língua escrita que perpassa por 

todas as outras disciplinas. O aluno surdo tem direito de ser o que ele é, 

constituindo- se como pessoa e como cidadão de direitos e deveres, em 

especial na escola, como espaço formativo. 

Espera-se que a educação de surdos no Brasil, dentro da abordagem 

bilíngue, valorize aspectos que não dizem respeito apenas a acrescentar a 

língua de sinais como forma de comunicação do surdo, mas como parte de sua 

identidade, o que impõe, como demonstrado na pesquisa de campo realizada, 

reconceber os currículos  dando visibilidade e enfrentando os inúmeros 

desafios da prática educativa no cotidiano das escolas. 

Estes desafios incluem a construção de parcerias. Uma rede onde 

professores bilíngues, ouvintes e surdos, pais, intérpretes e guias interpretes 

de libras, profissionais de áreas diversas construam pontes para que o surdo 

seja respeitado na sua integralidade. A luta é de todos para que a pessoa 

surda possa ter seu desenvolvimento pleno social, afetivo, multidimensional. 

A educação bilíngue para surdos proposta, parte do tripé: Língua, 

Cultura e Identidade, mas no cotidiano das escolas esbarra em diversos 

impeditivos à  aplicabilidade de um currículo bilíngue para surdos. Esses 

desafios, que encontramos ainda nas escolas, sejam escolas especiais de 

surdos ou escolas inclusivas, devem ser considerados na implementação de 

um currículo para a educação de surdos, nas práticas escolares, no convívio e 

na orientação e acompanhamento as famílias ouvintes de filhos surdos. 
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Esclarecer e mudar paradigmas tão enraizados nas pessoas é talvez a parte 

mais difícil do processo.  

Como contraponto há fatos importantes, como o desejo de pessoas que 

querem fazer essas mudanças, que estão abertas ao diálogo e ao novo no 

processo de implementação desse currículo, com ações de difusão da Libras, 

com a insistência de levar conhecimento e propor ações que, mesmo não 

sendo as ideais, são aceitáveis na sua essência. E por causa dessas pequenas 

ações a educação de surdos avança em muitas conquistas. 

Constata-se que o uso de tecnologias é um dos  aliados, por exemplo, 

como auxílio no processo ensino aprendizagem, o que não substitui a 

necessidade de realmente implementar um currículo que contemple a cultura 

surda e não fazer apenas adaptações curriculares. Porém da mesma forma 

que as tecnologias bem utilizadas podem ser bons recursos, podem gerar 

outras questões a serem devidamente avaliadas e repensadas.  

Sabemos que as políticas públicas precisam de tempo para serem 

implementadas, assim como as mudanças decorrentes. Mesmo admitindo essa 

realidade deve-se considerar como um grande avanço que essas discussões 

tenham sido iniciadas na RME da PMSP, sendo que São Paulo é tido como 

município pioneiro como protagonista de políticas de educação de surdos, ao 

lado de  outros também possuem bons projetos. 

As escolas visitadas na pesquisa de campo são apenas duas escolas, 

mas olhando a história, as escolas que lutam pela implementação de educação 

bilíngue com o sério compromisso de fazê-lo são muitas, embora ainda 

insuficiente frente às demandas.  

Encerro este trabalho na certeza de que ainda há muito o que fazer na 

busca de políticas que efetivem uma educação bilíngue para surdos em 

respeito à sua cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

REFERENCIAIS:  

 

APPLE. Michael. Ideologia e Currículo. Porto Alegre-RS: Artmed, 2006 

ALBRES, Neiva de Aquino. Surdos & Inclusão Educacional. Rio de Janeiro-

RJ: Editora  Arara Azul, 2010. 

ALBRES, Neiva de Aquino, RODRIGUES, Carlos Henrique. As funções do 

intérprete educacional: entre práticas sociais e políticas educacionais. São 

Paulo-SP: Bakhtiniana (Revista de Estudos do Discurso) n.13, p. 16-41, 

Set/Dez, 2010. Disponível em : http://scielo.br/pdfback/v13n3/2176-4573-bak-

13-03-0015.pdf  

ALMEIDA, Fernando José. A escola e a ética da diferença. Revista InFor - 

Unesp, n.1, 2015. Disponível em:  

https://ojs.ead.unesp.br/index.php/nead/article/view/5/2 

BAKHTIN, M. (VOLOCHÍNOV). Marxismo e filosofia da linguagem: 

Problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. 10. 

ed. Trad. Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 2002. 

BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Jorge Zahar Editor: Rio de Janeiro, 2005. 

BAUMAN, Zygmunt. Ensaios sobre o conceito de cultura. Rio de Janeiro – 

RJ: Jorge Zahar Editor, 2004. 

BERGOGLIO, Jorge M. (Papa Francisco). Educar: exigência e paixão - 

Desafios para Educadores cristãos. S Paulo: Ave Maria, 2013. 

BERGOGLIO, Jorge M. (Papa Francisco). Educar: escolher a vida - 

Propostas para tempos difíceis. S Paulo: Ave Maria, 2013. 

BÍBLIA. Português. A Bíblia de Jerusalém. Nova edição rev. e ampl. São 

Paulo: Paulus, 2002. 

BRAIT, Beth. Org. Bakhtin, dialogismo e construção do sentido. Editora da 

UNICAMP: Campinas-SP, 1997. 

BRASIL. Ministério da Educação. Plano Nacional de Educação decênio 

2014-2024. Lei n° 13.005/ 2014. Brasília-DF, 2014. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. LEI n° 

10436 de 24 de abril de 2002.  Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 

Libras e dá outras providências. Disponível em: 

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/Lei_n__10_436__de_24_de_abril_d

e_2002_15226896225947_7091.pdf 

http://scielo.br/pdfback/v13n3/2176-4573-bak-13-03-0015.pdf
http://scielo.br/pdfback/v13n3/2176-4573-bak-13-03-0015.pdf
https://ojs.ead.unesp.br/index.php/nead/article/view/5/2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/Lei_n__10_436__de_24_de_abril_de_2002_15226896225947_7091.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/Lei_n__10_436__de_24_de_abril_de_2002_15226896225947_7091.pdf


151 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Decreto 

Federal nº5.626, de 22 de dezembro de 2005.   Regulamenta a Lei no 10.436, 

de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, 

e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Dísponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm 

CARNEIRO, Moacir Alves, LDB fácil: Leitura critico-compreensiva artigo a 

artigo. Petrópolis - RJ: Vozes, 2003.   

CASALI, Alípio. Notas sobre o Corpo. Notas para o Seminário de Pesquisa 

integrado O corpo e o Currículo. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

-  PUC SP, 2019. 

CASALI, Alípio. Corpos e memória da espécie. Extraído de : CASALI, Alípio. 

La escuela y la capacidad del niño para preguntar... y aprender.  In LÓPEZ DE 
MATURANA, Silvia (Org). ¿Por qué ladran los perros? Epistemologia infantil. 
La magia de las preguntas y respuestas de los niños. La Serena (Chile): 
Editorial de La Serena, 2017. 
 
CASTRO, Glaucio, de Junior. Cultura Surda e identidade: estratégias de 

empoderamento na constituição do sujeito surdo. p. 11-26. in: ALMEIDA, 

Wolney Gomes, org. Educação de Surdos: Formação, estratégia e prática 

docente. Ilhéus-BA: Editus Editora da UESC, 2015. 

CHIZZOTTI, Antônio. PONCE, Branca Jurema. O currículo e os sistemas de 
ensino no Brasil. Revista Currículo sem fronteiras vol.12, n.3, p.25-36, Set a 
Dez/2012. ISSB: 1645- 1384. Disponível em:  
 http://www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss3articles/chizzotti-ponce.pdf 
 
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. 

Petrópolis - RJ: Vozes, 2014.   

CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo-

SP: Cortez, 2010. 

CIAMPA, Antônio da Costa. A estória do Severino e a História da Severina. 

São Paulo-SP: Brasiliense, 2000. 

CORRÊA, Igor. CRUZ, Carina Rebello, orgs. Língua Brasileira de Sinais e 

Tecnologias Digitais. Porto Alegre-RS: Penso, 2019. 

DORZIAT, Ana. O outro da Educação: Pensando a surdez com base nos 

temas Identidade/ diferença, currículo e Inclusão. Petrópolis,RJ: Vozes, 2009.  

DORZIAT, Ana. A inclusão escolar de Surdos: um olhar sobre o currículo. In: 

JESUS, Denise Meyrellesde .et al. Inclusão: práticas pedagógicas e trajetórias 

de pesquisa. Porto Alegre-RS: Editora Mediação, 2007. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm
http://www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss3articles/chizzotti-ponce.pdf


152 

 

ERIKSON, Erik. Identidade, Juventude e Crise. Rio de Janeiro-RJ: Jorge 

Zahar Editores, 1972. 

EVERETT. Daniel L. Linguagem: a história da maior invenção da humanidade. 

São Paulo-SP: Editora Contexto, 2019. 

FARACO,  Carlos Alberto. Linguagem escrita e alfabetização. São Paulo-SP: 

Contexto, 2019. 

FERNANDES, Eulalia. Surdez e bilinguismo. Porto Alegre: Mediação. 2008.  

FERREIRO, Emília. TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua escrita. 

Porto Alegre-RS: Artes médicas, 1986. 

FERREIRO, Emília. O ingresso na escrita e nas culturas do escrito. São 

Paulo-SP: Cortez, 2015. 

FERREIRO, Emília. Cultura escrita e educação. Porto Alegre-RS: Artmed, 

2001. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Paz e Terra: Rio de Janeiro, 2007. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Paz e terra: São Paulo, 1987. 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler em três artigos que se 

completam. Cortez: São Paulo-SP, 1989. 

GESUELI, Zilda Maria. Lingua(gem) e identidade: A surdez em questão. 

Revista Educação e Sociedade, Campinas, vol.27, n.94,p. 277-

292,jan/abr.2006. Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br  

GONÇALVES, Arlete Marinho. SANTOS, Antônio Luís Parlandin dos. 

Alfabetização da Criança Surda: Concepções e Identidades. RevistaEspaço 

do Currículo, v.5, n.1, pp.226-238, Junho a Dezembro de 2012. Disponível em: 

http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/rec/article/viewFile/14059/7993 

HANKS, William F., Língua como prática social das relações entre língua, 

cultura e sociedade a partir de Bourdieu e Bakhtin. Cortez: São Paulo-SP, 2008. 

KROEFF, Adriana Maria Santos. Deficiência auditiva/ surdez. In. GOMES, 

Márcio, org. Construindo trilhas para a Educação. Petrópolis, RJ: Vozes. 2012.  

JOBIN E SOUZA, Solange. Infância e Linguagem: Bakhtin, Vygotsky e 

Benjamin. Papirus: Campinas-SP, 1996 

KARNOOP, Lodenir. Literatura Surda.  Florianópolis-SC: Editora da UFSC, 

2008. 

http://www.cedes.unicamp.br/
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/rec/article/viewFile/14059/7993


153 

 

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de Lacerda, org. Uma escola duas 

línguas: Letramento em Língua Portuguesa e Língua de sinais nas etapas 

iniciais de escolarização. Porto Alegre: Mediação, 2011.  

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de Lacerda. A inserção da criança surda 

em classes de crianças ouvintes: focalizando a organização do trabalho 

pedagógico. Anais da 23° reunião ANPED  de 24 a 28/09/2000, 2000. 

Disponível em: https://www.23reuniao.anped.org.br/textos/1518t.PDF 

LAVILLE, Christian. DIONNE, Jean. A construção do saber: manual de 

metodologia da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre -RS: Artmed. 

Belo Horizonte- MG: Editora UFMG, 2008. 

LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. 

Porto Alegre-RS: Artmed, 2002. 

LODI, Ana Cláudia Balieiro, HARRISON, Kathryn Marie Pacheco, CAMPOS, 

Sandra Regina Leite de. Leitura e escrita no contexto da diversidade. Porto 

Alegre: Mediação, 2011. 

LODI, Ana Cláudia Balieiro, HARRISON, Kathryn Marie Pacheco, CAMPOS, 

Sandra Regina Leite de. Letramento e minorias. Porto Alegre: Mediação. 

2009.  

MARCHESI, Álvaro. Desenvolvimento e educação das crianças surdas, 

INCOLL, César, MARCHESI, Álvaro, PALACIOS, Jesús, org. Desenvolvimento 

psicológico e educação: Transtornos de desenvolvimento e necessidades 

educativas especiais vol 3. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

MENEZES, Valdirene Fabricio de. A Linguagem sob a ótica de Sausurre, 

Bakhtin e Vygotsky. Pouso Alegre-MG: Revista DISSOL ano II, n°2 de 

outubro de 2015 – ISSN 2359-2192. 

MORAES, Luciene Aparecida Souza Silva. Identidade do adolescente na 

contemporaneidade: contribuições da escola. Revista Transformações em 

Psicologia, 2009, volume 1 n°2 86-98. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/transpsi/v2n1/a06.pdf 

MOREIRA, A.F. SILVA, Tomaz Thadeu. Sociologia e Teoria crítica do 

Currículo: uma introdução. In: Currículo, culturae sociedade. Cortez: São 

Paulo-SP, 1995. 

MOURA, Cecília. O Surdo: Caminhos para uma nova identidade. São Paulo-

SP:Revinter / FAPESP, 2000.  

MOURA, Débora Rodrigues.O uso da LIBRAS no ensino de leitura de 

Português como segunda língua para Surdos: um estudo de caso em uma 

https://www.23reuniao.anped.org.br/textos/1518t.PDF
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/transpsi/v2n1/a06.pdf


154 

 

perspectiva bilíngue. Dissertação de Mestrado em Linguítica Aplicada e  

estudos da Linguagem – LAEL, São Paulo-SP: PUCSP, 2008. 

PAULA, Liana Salmeron Botelho de. Cultura escolar, cultura surda e 

construção de identidades na escola. Revista Brasileira de Educação 

Especial vol.15, n° 03, Marília-SP, Set a Dez/2009.  

PEIXOTO, Renata Castelo. Algumas considerações sobre a interface entre 

a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e a Língua Portuguesa na 

construção inicial da escrita pela criança Surda. Cad Cedes, Campinas, vol 

26, n.69, p.205-229, maio/ago.2006. Disponível em  

http://www.cedes.unicamp.br 

PICHLER, Diogo; SANTOS, Cleyton Rodrigues dos. Esparta: Corpo, Cultura 

e Poder. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Edição 9. 

Ano 02, Vol. 05. pp 17-29, Dezembro de 2017. ISSN:2448-0959. Consulta 

realizada via internet  em 23/03/2019, às 22 h e 40 min. Disponível em: 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/historia/esparta-corpo-cultura-e-

poder#32-O-corpo-e-a-educacao-espartana 

PERLIN, Gladis. O ser e o estar Surdos: Alteridade, diferença e Identidade. 

Tese de Doutorado. Porto Alegre – RS: UFRS, 2003. 

QUADROS, Ronice Muller. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. 

Porto Alegre: Artmed. 1997  

QUADROS, Ronice Muller, org. Estudos surdos 1: parte A. Petrópolis Arara 

Azul, 2006.  

QUADROS, Ronice Muller, org. Estudos surdos 1: parte B. Petrópolis Arara 

Azul, 2006.  

QUADROS, Ronice Muller, org. Estudos surdos 2: parte A. Petrópolis Arara 

Azul, 2006.  

QUADROS, Ronice Muller, org. Estudos surdos 2: parte B. Petrópolis Arara 

Azul, 2006.  

QUADROS, Ronice Muller. KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais 

brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre :Artmed, 2004.   

QUADROS, Ronice Muller, CRUZ, Carina Rebello. Língua de Sinais: 

Instrumentos de Avaliação. Porto Alegre: Artmed. 1997. 

RÉ, Alessandra del. PAULA, Luciane de. MENDONÇA, Marina Célia, orgs. A 

linguagem da criança: um olhar bakhtiniano. São Paulo-SP: Editora Contexto, 

2014.  

http://www.cedes.unicamp.br/
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/historia/esparta-corpo-cultura-e-poder#32-O-corpo-e-a-educacao-espartana
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/historia/esparta-corpo-cultura-e-poder#32-O-corpo-e-a-educacao-espartana


155 

 

ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. Parábola 

editorial: São Paulo-SP, 2009. 

ROYO, María Angeles Lou, URQUÍZAR, Natividad López, org. Bases 

psicopedagógicas da Educação Especial. Petrópolis: Vozes, 2012.  

SACRISTAN, José Gimeno. Educar e Conviver na cultura Global. Porto 

Alegre -RS: Artmed, 2002. 

SACRISTAN, José Gimeno. Poderes instáveis em Educação. Porto Alegre-

RS: Artmed, 1999. 

SACRISTAN, José Gimeno, org. Saberes e incertezas sobre o currículo. 

Porto Alegre- RS: Penso, 2013. 

SACRISTAN, José Gimeno, org. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 

Porto Alegre- RS: Penso, 2013. 

SACKS, Oliver. Vendo Vozes: uma viagem ao mundo dos Surdos. São Paulo-

SP: Companhia das Letras, 2010. 

SANTANA, Ana Paula. Surdez e linguagem: Aspectos e implicações 

neurolinguísticas. São Paulo-SP: Plexus, 2007. 

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Decreto Municipal n° 5718 de 

17 de Dezembro de 2004.  Regulamenta Decreto n° 45.415/2004 - Política de 

atendimento a crianças/jovens/adultos com necessidades educacionais 

especiais. Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-

secretaria-municipal-da-educacao-5718-de-18-de-dezembro-de-2004 

SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação 

Técnica. Projeto Toda Força ao 1° ano: contemplando as especificidades dos 

alunos surdos. São Paulo:SME/DOT, 2007.  

_ Orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem 

para Educação Infantil e Ensino Fundamental: LIBRAS. São Paulo. 

SME/DOT, 2008.  

_ Orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem 

para Educação Infantil e Ensino Fundamental: Língua Portuguesa para 

pessoa surda. São Paulo. SME/DOT, 2008.  

_ Referencial sobre a avaliação da aprendizagem de alunos com 

necessidades educacionais especiais: LIBRAS. São Paulo. SME/DOT, 

2007.  

São Paulo (SP). Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria 

Pedagógica. Currículo da Cidade: Educação Especial: Língua Portuguesa 

para Surdos. São Paulo: SME/ COPED, 2019.  

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-45415-de-18-de-outubro-de-2004
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-da-educacao-5718-de-18-de-dezembro-de-2004
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-da-educacao-5718-de-18-de-dezembro-de-2004


156 

 

São Paulo (SP). Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria 

Pedagógica. Currículo da cidade : Educação Especial : Língua Brasileira de 

Sinais. – São Paulo : SME / COPED, 2019. 

SAUSSURE, Ferdinand. Curso de Línguística geral. Cultrix: São Paulo-SP, 

2006. 

SILVA, Ivani Rodrigues. Perspectiva de Educação Intercultural Bilíngue 

para Surdos.  Revista Estudos linguísticos e literários n° 50, jul-dez I 2014, 

Salvador: pp. 120-144. Dísponível em:  file:///D:/Downloads/14815-47863-1-

PB.pdf 

SILVA, Tomaz Tadeu da, org. HALL, Stuart. WOODWARD, Kathryn. 

Identidade e diferença: A perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis-RJ: 

Vozes, 2019. 

SIMÕES, Aline Costa. A construção de uma escola inclusiva na Educação 

básica. Monografia de pós graduação lato sensu em Docência no Ensino 

Superior. São Paulo-SP: FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas, 2008. 

SKILIAR. Carlos, org. Atualidade da Educação Bilingue para surdos vol1. 

Porto Alegre: Mediação, 1999 

SKILIAR. Carlos, org. Atualidade da Educação Bilingue para surdos vol2. 

Porto Alegre: Mediação, 1999 

SOARES, Magda. Alfabetização: a questão dos métodos. São Paulo-SP: 

Editora Contexto, 2018. 

SOARES, Magda. Alfabetização e Letramento. São Paulo-SP: Editora 

Contexto, 2018. 

SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo-

SP : Editora Contexto, 2017. 

SOUZA, Solange Jobin e. Infância e Linguagem: Bakhtin, Vygotsky e 

Benjamin. Papirus: Campinas-SP, 1996 

STAINBACK, Susan, STAINBACK, William. Inclusão: Um guia para 

educadores. Porto Alegre. Artmed, 1999.        

STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a Cultura Surda. Editora da 

UFSC: Florianópolis-SC, 2009.      

THOMA, Adriana da Silva, et al. Relatório sobre a Política Linguística da 

Educação Bilíngue – Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. 

Brasília-DF: MEC/SECADI, 2014. 

file:///D:/Downloads/14815-47863-1-PB.pdf
file:///D:/Downloads/14815-47863-1-PB.pdf


157 

 

VYGOTSKY, Lev Semenovich. A construção do Pensamento e da 

Linguagem. Martins Fontes: São Paulo-SP, 2001. 

VYGOTSKY, Lev Semenovich. A formação social da mente. Martins Fontes: 

São Paulo-SP, 1991. 

VYGOTSKY, Lev Semenovich. Pensamento e linguagem. Edição eletrônica: 

Ed RidendoCastigatMores , 2002.       

VYGOTSKY, Lev Semenovich. LURIA, Alexander Romanovich. 

LEONTIEV,Alex N.; tradução de: Maria da Pena Villalobos. Linguagem, 

desenvolvimento e aprendizagem. 11a edição - São Paulo-SP: ícone editora, 

2010. 

ZIESMANN, Cleusa Inês. PERLIN, Gladis. VILHALVA, Shirley. LEPKE, Sonize. 

org. Famílias sem Libras: Até quando? Santa Maria-RS: Editora e gráfica 

Curso Caxias, 2018. 

Vídeos disponíveis no Youtube: 

ALBUQUERQUE, Thiago. Filme Seu nome é Jonas. Título original do filme: 

And your name is Jonah. (1979). Publicado em 12 de dez de 2017. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=ezwoNRdKgEI 

DOSSIERNET. Comercial Nido Gracias Mamá. Publicado em 16 de Maio de 

2017. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=D_2XnM13Z3k 

Duanne Bomfim. Filme Nada que eu ouça. Publicado em 10 de Novembro de 

2015. Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=EJt9NTNTlwo 

Hebert Leonardo. Da fala para a escrita com Marcurschi – Parte 1. Publicado 

em 27 de Fevereiro de 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=vx9siPQswVA&fbclid=IwAR13wMAQZZuMp

rphDHDgYq3S1fpycbV3zwLCfUE1nNgfoZ1Rdb-5fRhk0KY 

Hebert Leonardo. Da fala para a escrita com Marcurschi – Parte 2. Publicado 

em 27 de Fevereiro de 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=cXpcoAH5bC4&t=6s 

Hebert Leonardo. Da fala para a escrita com Marcurschi – Parte 3. Publicado 

em 27 de Fevereiro de 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=k1x-Fm3cCdY 

Marcelo Guti LIBRAS. Médica falando em Língua de Sinais com paciente 

Surdo! Emocionante. Publicado em de 12 de Julho de 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=yrg6Cq_H4To 

https://www.youtube.com/watch?v=ezwoNRdKgEI
https://www.youtube.com/watch?v=D_2XnM13Z3k
https://www.youtube.com/watch?v=EJt9NTNTlwo
https://www.youtube.com/watch?v=vx9siPQswVA&fbclid=IwAR13wMAQZZuMprphDHDgYq3S1fpycbV3zwLCfUE1nNgfoZ1Rdb-5fRhk0KY
https://www.youtube.com/watch?v=vx9siPQswVA&fbclid=IwAR13wMAQZZuMprphDHDgYq3S1fpycbV3zwLCfUE1nNgfoZ1Rdb-5fRhk0KY
https://www.youtube.com/watch?v=cXpcoAH5bC4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=k1x-Fm3cCdY
https://www.youtube.com/watch?v=yrg6Cq_H4To


158 

 

ORTIZ, Maurício R Campos. Comercial: Aprendendo lengua de señas. 

Publicado em 29 de Maio de 2015.  Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=yqju6bKiv6E 

WA locutor. A garota Surda e o violino dublado by W.A violino. Publicado 

em 24 de novembro de 2013. Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=RkZQdXezHHc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yqju6bKiv6E
https://www.youtube.com/watch?v=RkZQdXezHHc


159 

 

ANEXOS:  

ANEXO 1 - APROVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE 

CAMPO (COMITÊ DE ÉTICA) 
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ANEXO 2 – AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA APROVADA PELA DRE MP 

(ANEXAR AUTORIZAÇÃO) 
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ANEXO 3 – ENTREVISTAS APLICADAS NA EMEF DIVERSITAS 

(QUESTIONÁRIO DE PERGUNTAS ABERTAS) 

Entrevistado: Daniel Vitor 

Função: Diretor de Escola 

Questões (a partir da n° 7) 

 Há quanto tempo você é/foi professor? Ainda é professor? Na gestão 

está a quanto tempo? Nessa escola (tempo)? Nesse período teve 

contato com surdos a partir de quando? O que o motivou a iniciar este 

trabalho na gestão? 

Professor eu serei sempre, por que tenho este título, tanto que ainda leciono 

Língua Portuguesa para estrangeiros haitianos, voluntariamente nesta escola. 

Fui professor de 1994 a 2006, na PMSP, mas atuei como professor no ensino 

superior e em outros lugares, no Estado, por exemplo. Desde que eu passei 

para a função de diretor, decidi ficar só como gestor, exonerando as funções de 

professor. São 14 anos como diretor e nesta escola há 6 anos. Quando 

cheguei a esta escola já havia um trabalho com os surdos, com a professora do 

AEE que se aposentou ano passado, inclusive reformei a sala toda a pedido 

dela, e comprei diversos materiais. 

 Como você, enquanto gestor, consegue acompanhar as questões de 

aprendizagem dos surdos inseridos em sua unidade escolar? Discorra. 

Conversando com as coordenadoras para verificar o que é acompanhado pelo 

pedagógico. Se o professor quer trabalhar com os alunos e precisa de material, 

por exemplo, o diretor ajuda com verbas e a parte administrativa. 

 Como você acompanha o processo de avaliação desses alunos e as 

práticas escolares, sobretudo voltadas para a aquisição de língua 

portuguesa escrita? Em relação a alfabetização, ao final do primeiro 

semestre, como você avalia as classes de alfabetização, em relação a 

aprendizagem dos surdos dentro desse processo? 

Essas questões ficam mais a cargo do pedagógico. Conforme a necessidade 

da coordenação há conversas sobre o pedagógico. Antes da aposentadoria da 

CP Angela havia reunião semanal. Hoje, menos periódica, mas ainda há 

conversas. 
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 Você pensa que seria importante se todos na escola conhecessem a 

língua de sinais e a utilizassem na escola e fora dela? O que você faz 

como gestor para que esta prática seja viável como um projeto da 

escola? Há alguma ação da escola que conste no PPP ou só ações 

isoladas? Há envolvimento da comunidade nesse projeto? Justifique. 

Houveram projetos na escola, independente de constarem no PPP. Ações da 

escola, mas muitas ações não tem continuidade por questões burocráticas na 

escola, políticas públicas dos governos. 

 Você conhece algo que faça parte da Cultura Surda? Como gestor você 

acredita que o diálogo entre as diversas culturas, presentes na escola, é 

importante? Como você promove isso, de modo a facilitar o 

interculturalismo e o respeito as diferenças, nesta unidade escolar? 

Consegue envolver toda a comunidade escolar em ações que 

promovem o respeito às diferenças e a interculturalidade? Como? 

Sem suporte da PMSP é bastante difícil. A partir do surgimento de demandas 

(como páscoa ou festa junina) há uma conversa a respeito, mas a escola faz o 

que é possível. 

 Como tem sido o seu diálogo e o da escola, com as famílias dos 

estudantes surdos? Eles se mostram cooperativos em relação a 

Educação dos filhos? Quais os maiores desafios na relação com os 

pais? Discorra um poucos sobre isso, livremente. 

Só encontro com os pais se tiver que tratar de alguma emergência referente ao 

aluno.  

 Quais os maiores desafios que, na sua opinião, a escola encontra hoje 

na educação de surdos, sobretudo partindo da sua realidade escolar? 

A escola tem uma comunidade boa e sem muita indisciplina. O pedagógico é 

desafiador em todas as escolas buscando qualidade de ensino. Referente aos 

alunos surdos, precisa de mudanças em lei para que haja o bilinguismo de 

verdade. Precisa ter algo “oficial” para as demandas dos surdos. 

 Como você costuma envolver o entorno da escola em ações propostas 

em relação ao respeito as diferenças e ao interculturalismo? Há ações 

promovidas pela escola para envolver os pais e comunidade interna e 



164 

 

externa no aprendizado da Língua de Sinais e da Cultura Surda? Quais? 

Discorra sobre isso. 

Há pequenas ações, porém isoladas como palestras (Afrodescententes), 

projeto basquete, festas juninas com danças da cultura boliviana, etc. O curso 

de LIBRAS na escola à noite. Há os haitianos que procuram a escola para o 

ensino de português. 

 A escola teve contato com o novo currículo da cidade de Libras e Língua 

Portuguesa? É possível agrega-lo ao Currículo dessa escola bilíngue 

para surdos? Discorra. 

Desconheço o currículo de Libras e Língua Portuguesa para Surdos. Não 

chegou material na escola. 

 Quais são as parcerias com as quais a escola conta no 

acompanhamento de estudantes surdos/ público alvo da educação 

especial ou com dificuldades de aprendizagem? Relate. 

A única parceria que temos é via DRE/ CEFAI 

 Há algo que não foi perguntado que queira mencionar? 

Não...  

Entrevistada: Ana Camila 

Função: Coordenadora Pedagógica (designada da função de Professora 

Alfabetizadora) 

Questões (a partir da n° 7) 

 Há quanto tempo você é/foi professor? Ainda é professor? Na gestão 

está a quanto tempo? Nessa escola (tempo)? Nesse período teve 

contato com surdos a partir de quando? O que o motivou a iniciar este 

trabalho na gestão? 

Sou Pedagoga desde 2007, mas já era educadora social antes, na Prefeitura 

Municipal de Guarulhos, no projeto Educriança. Na coordenação estou a 2 

meses. Nesta escola estou a 5 anos como professora, e tinha dois cargos, um 

em CEI – Centro de Educação Infantil e o outro como professora alfabetizadora 

no EF 1. 
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 Como você, enquanto gestor, consegue acompanhar as questões de 

aprendizagem dos surdos inseridos em sua unidade escolar? Discorra. 

Acompanho o EF 1 como CP e também a EJA (9° ano). Vejo os registros dos 

professores no SGP – Sistema de Gestão Pedagógica, cadernos de 

sondagem. Elaboro formações e traço estratégias com os professores na JEIF 

junto com a POA – Professor Orientador de Alfabetização. Faço observação 

das salas de aula, vídeos e fotos de aulas, entre outras ações. 

 Como você acompanha o processo de avaliação desses alunos e as 

práticas escolares, sobretudo voltadas para a aquisição de língua 

portuguesa escrita? Em relação a alfabetização, ao final do primeiro 

semestre, como você avalia as classes de alfabetização, em relação a 

aprendizagem dos surdos dentro desse processo? 

 Você pensa que seria importante se todos na escola conhecessem a 

língua de sinais e a utilizassem na escola e fora dela? O que você faz 

como gestor para que esta prática seja viável como um projeto da 

escola? Há alguma ação da escola que conste no PPP ou só ações 

isoladas? Há envolvimento da comunidade nesse projeto? Justifique. 

Sim. Procuro levar a instrutora de libras ou o guia interprete de libras, sempre 

que possível, às JEIFs, pois só uma das professoras do ciclo de alfabetização 

não está em JEIF. Procuro ampliar a divulgação do curso de Libras e toda 

última quinta feira, ela participa da JEIF conosco. 

 Você conhece algo que faça parte da Cultura Surda? Como gestor você 

acredita que o diálogo entre as diversas culturas, presentes na escola, é 

importante? Como você promove isso, de modo a facilitar o 

interculturalismo e o respeito as diferenças, nesta unidade escolar? 

Consegue envolver toda a comunidade escolar em ações que 

promovem o respeito às diferenças e a interculturalidade? Como? 

Não conheço nada da cultura surda, só o fato de que todas as pessoas tem um 

sinal. Sim, acredito que o diálogo intercultural é necessário e sempre que surge 

essa necessidade, trazida pelos professores, promovo discussões sobre 

interculturalismo. 

 Como tem sido o seu diálogo e o da escola, com as famílias dos 

estudantes surdos? Eles se mostram cooperativos em relação a 
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Educação dos filhos? Quais os maiores desafios na relação com os 

pais? Discorra um poucos sobre isso, livremente. 

Procuramos trazê-los para uma parceria com a escola no que se refere a 

aprendizagem, porém, há dificuldades com a falta de compromisso de alguns 

pais. 

 Quais os maiores desafios que, na sua opinião, a escola encontra hoje 

na educação de surdos, sobretudo partindo da sua realidade escolar? 

Adquirir a Língua de sinais e fazer uso dela no dia a dia. 

 Como você costuma envolver o entorno da escola em ações propostas 

em relação ao respeito as diferenças e ao interculturalismo? Há ações 

promovidas pela escola para envolver os pais e comunidade interna e 

externa no aprendizado da Língua de Sinais e da Cultura Surda? Quais? 

Discorra sobre isso. 

Curso de libras oferecido na escola, buscando envolver a todos para que 

busquem o curso. Conscientizando pais no dia da família na escola e nas 

reuniões de pais que são promovidas. 

 A escola teve contato com o novo currículo da cidade de Libras e Língua 

Portuguesa? É possível agrega-lo ao Currículo dessa escola bilíngue 

para surdos? Discorra. 

Desconheço o currículo de Libras e Língua Portuguesa para Surdos. Não 

chegou material na escola. 

 

 Quais são as parcerias com as quais a escola conta no 

acompanhamento de estudantes surdos/ público alvo da educação 

especial ou com dificuldades de aprendizagem? Relate. 

A única parceria é a DRE via CEFAI e NAAPA – Núcleo de Acompanhamento, 

a escola próxima, por causa do AEE que lá existe e atende os alunos que 

encaminhamos da nossa escola. 

 Há algo que não foi perguntado que queira mencionar? 
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Sim. Temos, todos os anos, um Seminário de Boas Práticas que geralmente 

acontece no final do ano. São apresentadas as práticas de sucesso de 

professores da escola 

 Professoras/ Guia intérprete e instrutora de libras/ estagiária do 

CEFAI 

Entrevistada: Maria Rita  Turma: 1° ano B 

Função: Professora Alfabetizadora 

Questões ( a partir da n° 7) 

 Há quanto tempo você é professor? Desse período a quanto tempo 

leciona para Surdos? O que o motivou a iniciar este trabalho? 

Sou  professora a 26 anos. Neste período já tive um aluno surdo no 9° ano em 

2009, quando era POSL - Professora Orientadora de Sala de Leitura, em outra 

escola da prefeitura. Novamente este ano no 1° ano B. 

 Você leciona em outra escola? Como você percebe o processo de 

aquisição de língua escrita para crianças surdas em relação ao de 

ouvintes? Traz diferenças? Quais são os maiores desafios para você, 

enquanto professor de classe de alfabetização? 

No momento só leciona nesta escola. O processo de aquisição de língua 

escrita é diferente para surdos e ouvintes. É, as vezes surpreendente que tem 

coisas que os ouvintes não conseguiram ainda memorizar e ele está 

memorizando. No entanto, o processo de escrita é bem mais lento para os 

surdos. Os desafios são grandes neste trabalho, como contar com outros 

profissionais, não ter ajuda de um intérprete de libras, por exemplo. Tenho um 

bom entrosamento com a estagiária, mas gostaria da ajuda de outros 

profissionais que não dispomos. 

 Como você costuma fazer as avaliações de seus alunos? Em relação a 

alfabetização , em final de primeiro semestre, como você avalia a sua 

classe em relação a aprendizagem? 

Essa avaliação é diária. Eu não fico fazendo prova, prova e prova numa turma 

de primeiro ano. As vezes eu olho o caderno e coloco P ou S no caderno deles 

e eles ficam contentes por que sabem que o P é uma nota boa. Vou avaliando 

no cotidiano, e o ultimo é o diagnóstico de escrita de palavras e numerais, pra 

fechar a avaliação do bimestre. 
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 Você pensa que seria importante se todos na escola conhecessem a 

Língua de Sinais e a utilizassem na escola e fora dela? Justifique. 

Sim, os outros também precisam aprender a língua de sinais, todos os outros. 

Por que se não souberem, como vão conseguir se comunicar? Todos tem que 

saber a libras. 

 Você conhece algo que faça parte da Cultura Surda? O quê? Gostaria 

de conhecer? Costuma agregar aspectos da Cultura Surda, como a 

literatura surda ao conteúdo de aulas? Como você faz isso? 

Quando eu fiz Magistério, eu visitei uma escola de surdos em Guaianazes. 

Andei lendo um pouco do histórico dos surdos a um tempo atrás. Li várias 

coisas a respeito dos surdos e a vivência com o João também me fez buscar 

mais sobre a história dos surdos, mas  gostaria de conhecer mais sobre a 

libras, que é o que conheço, neste momento. Gostaria de aprender mais sobre 

a língua de sinais. 

 Como tem sido o seu diálogo e o da escola com as famílias dos 

estudantes surdos? Eles se mostram cooperativos em relação a 

Educação dos filhos? Quais os maiores desafios na relação com os 

pais? Discorra, um pouco sobre isso, livremente. 

De um modo geral tenho um bom relacionamento com as famílias dos alunos. 

A família do João não tem sido muito presente. Convidei os pais para fazer o 

curso de libras que é oferecido na escola, mas eles não são parceiros nessa 

questão. O João chegou aqui com sinais caseiros que fui retirando aos poucos, 

mas os pais não se comprometem em ajuda-lo na aquisição da libras, embora, 

ele seja muito inteligente, tenha boa memória. 

 Você teve contato com o Currículo novo da Prefeitura de S Paulo, de 

Libras e de Língua Portuguesa? 

Não tivemos contato com o currículo de libras, pois não chegou ainda na 

escola. 

 Há algo que não perguntei e você queira mencionar? 

Eu gostaria de continuar o trabalho iniciado com esta turma no ano que vem. 

Já me sondaram a respeito e eu gostaria muito de continuar. 

Entrevistada: Fabiana Sophia Turma: 1° ano C 

Função: Professora Alfabetizadora 
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Questões ( a partir da n° 7) 

 Há quanto tempo você é professor? Desse período a quanto tempo 

leciona para Surdos? O que o motivou a iniciar este trabalho? 

Leciono a 15 anos como professora; com 3 turmas onde estiveram alunos 

surdos. Ela menciona que fez uma especialização em AEE para fazer um 

melhor atendimento para seus alunos. 

 Você leciona em outra escola? Como você percebe o processo de 

aquisição de língua escrita para crianças surdas em relação ao de 

ouvintes? Traz diferenças? Quais são os maiores desafios para você, 

enquanto professor de classe de alfabetização? 

No momento, só leciono nesta escola. O processo de aprendizagem da 

língua escrita para surdos e ouvintes é diferente sim. É difícil identificar as 

dificuldades de aprendizagem das crianças surdas nesse processo.  

 Como você costuma fazer as avaliações de seus alunos? Em relação a 

alfabetização, em final de primeiro semestre, como você avalia a sua 

classe em relação a aprendizagem? 

Faço a avaliação por meio de várias atividades, sondagem, caderno, 

participação nas atividades, provas... De forma bem diversificada. No início 

do segundo semestre a classe teve um melhor rendimento. Até Abril esta 

turma era de outra professora que foi designada para a coordenação 

pedagógica. Desde que assumi a regência, percebo já que houve um bom 

rendimento dos alunos. 

 Você pensa que seria importante se todos na escola conhecessem a 

Língua de Sinais e a utilizassem na escola e fora dela? Justifique. 

Sim, por que precisamos nos comunicar com os surdos. Mesmo com a 

instrutora de libras que é surda e nem sempre todos conseguem se comunicar 

adequadamente. 

 Você conhece algo que faça parte da Cultura Surda? O quê? Gostaria 

de conhecer? Costuma agregar aspectos da Cultura Surda, como a 

literatura surda ao conteúdo de aulas? Como você faz isso? 

Especificamente não conheço nada a respeito da cultura surda, mas gostaria 

de conhecer. 
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 Como tem sido o seu diálogo e o da escola com as famílias dos 

estudantes surdos? Eles se mostram cooperativos em relação a 

Educação dos filhos? Quais os maiores desafios na relação com os 

pais? Discorra, um pouco sobre isso, livremente. 

Sim, os pais da Giovana Maria se mostram cooperativos, são participativos, no 

entanto, às vezes a expectativa dos pais em relação a aprendizagem é grande 

e eu não sei lidar com a expectativa deles que é grande e eu preciso ir mais 

devagar com eles neste sentido por que o processo de aprendizagem e 

avanços são lentos. Conto sempre com o auxílio do guia interprete de libras 

para todo o trabalho de parceria. 

 Você teve contato com o Currículo novo da Prefeitura de S Paulo, de 

Libras e de Língua Portuguesa? 

Não tive contato com o currículo ainda. 

 Há algo que não perguntei e você queira mencionar? 

Quero mencionar que no caso da aluna Giovana Maria (surdo cega), sem o 

auxílio e parceria do guia intérprete de libras ficaria difícil trabalhar até por não 

existir material específico para Surdo cegueira. 

Entrevistado: Edilson José Turma: 1° ano C 

Função: Guia intérprete de Libras 

Questões ( a partir da n° 7) 

 Há quanto tempo você é professor? Desse período a quanto tempo 

leciona para Surdos? O que o motivou a iniciar este trabalho? 

Leciono a 06 anos na PMSP, nesta escola estou a 03 meses como instrutora 

de libras. Sou surda e foi o que motivou o início deste trabalho, foi a 

necessidade diante da realidade, pois no bairro onde eu morava havia muitos 

surdos e uma amiga minha tinha surdos na família. 

 Você leciona em outra escola? Como você percebe o processo de 

aquisição de língua escrita para crianças surdas em relação ao de 

ouvintes? Traz diferenças? Quais são os maiores desafios para você, 

enquanto professor de classe de alfabetização? 

Sim, eu trabalho como intérprete no CES – Centro Educacional para crianças 

Surdas – Fundação de Rotarianos de São Paulo. Esse centro é o Rio Branco 
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que agora mudou de nome. Também sou voluntário como guia intérprete na 

Ahimsa, Grupo Brasil e Abrasc – Associação Brasileira de Surdos Cegos. 

O processo de aprendizagem entre surdos e ouvintes traz diferenças. A língua 

escrita para o Surdo é L2 e para o ouvinte L1. (Ele discorre a este respeito, 

fazendo diferença entre o surdo e o surdo cego na aquisição de libras e de 

língua escrita). A maior dificuldade é que na escola a gente não percebe uma 

participação das famílias de forma efetiva. 

 Como você costuma fazer as avaliações de seus alunos? Em relação a 

alfabetização, em final de primeiro semestre, como você avalia a sua 

classe em relação a aprendizagem? 

O professor elenca o que ele quer do aluno em relação a avaliação e a 

aprendizagem no cotidiano e o meu papel de intérprete é ser o apoio do aluno, 

adaptando o material para que o aluno dê sua resposta. (Ele ainda relata seu 

olhar sobre a avaliação) 

 Você pensa que seria importante se todos na escola conhecessem a 

Língua de Sinais e a utilizassem na escola e fora dela? Justifique. 

Sim, é muito importante que toda a escola aprenda. Existem muitas coisas que 

são básicas pra que toda a comunidade escolar possa conhecer como rotina, 

comandos básicos, assim as pessoas não precisam ficar tão dependentes do 

intérprete. 

, por causa da interação com outras crianças. Da mesma forma que é 

importante a interação com crianças de outros países como imigrantes 

 Você conhece algo que faça parte da Cultura Surda? O quê? Gostaria 

de conhecer? Costuma agregar aspectos da Cultura Surda, como a 

literatura surda ao conteúdo de aulas? Como você faz isso? 

O que eu gostaria de ter mais acesso é o material do Currículo da Cidade, por 

que tudo o que eu tive contato foi o que foi disponibilizado pela internet. Na 

escola ainda não tive acesso a este material. 

(Ele discorre sobre a cultura surda, a literatura, no contexto da surdo cegueira e 

conta um pouco do trabalho feito com a Giovana  Maria) 

 Como tem sido o seu diálogo e o da escola com as famílias dos 

estudantes surdos? Eles se mostram cooperativos em relação a 

Educação dos filhos? Quais os maiores desafios na relação com os 

pais? Discorra, um pouco sobre isso, livremente. 
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O contato que eu tenho aqui é assim. Estou aqui na escola a três meses. A 

mãe veio umas duas ou três vezes para conversar e eu aproveitei pra trocar 

whatsaap. Então se a Giovana vem um pouco mais irritada ou quando tem algo 

incomodando ela eu fico tentando entender o que de diferente aconteceu em 

casa e o mesmo se faz com a família. Eu consigo constituir esse diálogo então 

por meio do whatsaap. 

 Você teve contato com o Currículo novo da Prefeitura de S Paulo, de 

Libras e de Língua Portuguesa? 

Não tive contato com o currículo na escola, mas por iniciativa própria eu 

procurei na internet e li partes do que está disponibilizado lá no site da SME. 

 Há algo que não perguntei e você queira mencionar? 

No momento não há nada que eu queira mencionar a mais. 

Entrevistada: Jacira Aparecida  Turma: 3° ano C 

Função: Professora Alfabetizadora 

Questões ( a partir da n° 7) 

 Há quanto tempo você é professor? Desse período a quanto tempo 

leciona para Surdos? O que o motivou a iniciar este trabalho? 

Sou professora desde 2013 (6 anos), nesta escola. Desde o começo do ano, 

por ter o aluno Maurício, a necessidade me obrigou a iniciar este trabalho com 

surdos. 

 Você leciona em outra escola? Como você percebe o processo de 

aquisição de língua escrita para crianças surdas em relação ao de 

ouvintes? Traz diferenças? Quais são os maiores desafios para você, 

enquanto professor de classe de alfabetização? 

Até o ano passado eu lecionava em outra escola. O maior desafio com o aluno 

surdo no grupo é a comunicação e como ele aprende. Nunca tive contato com 

libras ou surdez antes e isso é desafiador. A classe de modo geral tem todos 

os alunos alfabéticos, menos uma aluna. O aluno Maurício não tem só a  

surdez, ele tem outra deficiência sem laudo. A surdez é o menor desafio. Com 

a turma, uma vez por semana eles tem aula de libras por 45 minutos. 

 Como você costuma fazer as avaliações de seus alunos? Em relação a 

alfabetização , em final de primeiro semestre, como você avalia a sua 

classe em relação a aprendizagem? 
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Avaliação – faço de várias formas e com vários tipos: leitura, produções de 

pequenos textos para avaliar a hipótese de escrita, reescrita de contos. São 

feitas avaliações bimestrais, atividades orais de escrita, em todas as 

disciplinas. 

 Você pensa que seria importante se todos na escola conhecessem a 

Língua de Sinais e a utilizassem na escola e fora dela? Justifique. 

Sim, acho importante. Na escola recebemos cada vez mais alunos com esse 

tipo de deficiência, não só surdez, mas outras deficiências. A libras é uma 

língua e não sabemos quando encontrar alguém no convívio social que 

precisaremos usar a Libras. 

 Você conhece algo que faça parte da Cultura Surda? O quê? Gostaria 

de conhecer? Costuma agregar aspectos da Cultura Surda, como a 

literatura surda ao conteúdo de aulas? Como você faz isso? 

Desconheço a cultura surda. Acho importante conhecer pois auxilia no trabalho 

pedagógico como professora. Seria bom se houvessem formações para um 

trabalho mais efetivo dentro da escola, e com práticas. Na última quinta feira do 

mês a instrutora vem na Jeif com 2 horas/aula com o grupo de professores. 

 Como tem sido o seu diálogo e o da escola com as famílias dos 

estudantes surdos? Eles se mostram cooperativos em relação a 

Educação dos filhos? Quais os maiores desafios na relação com os 

pais? Discorra, um pouco sobre isso, livremente. 

Os pais do Maurício não são cooperativos. A mãe dele não vem no curso de 

libras que a escola oferece, não participa de reuniões de pais, de nada. O 

aluno já teve avanços desde que a instrutora começou o trabalho com ele, mas 

a família não ajuda, não coopera. 

 Você teve contato com o Currículo novo da Prefeitura de S Paulo, de 

Libras e de Língua Portuguesa? 

Só viu que o site  da SME – Secretaria Municipal de Educação disponibiliza o 

material, mas o livro impresso não chegou na escola. 

 Há algo que não perguntei e você queira mencionar? 

Seria interessante se as universidades fizessem mais formações com os 

professores e tivessem contato com a realidade das escolas nessas 

formações. 
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Entrevistada: Luciana Inês Turma: Libras 

Função: Instrutora de Libras 

Questões ( a partir da n° 7) 

 Há quanto tempo você é professor? Desse período a quanto tempo 

leciona para Surdos? O que o motivou a iniciar este trabalho? 

Leciono a 06 anos na PMSP, nesta escola estou a 03 meses como instrutora 

de libras. Sou surda e foi o que motivou o início deste trabalho, para ajudar 

outros surdos. 

 Você leciona em outra escola? Como você percebe o processo de 

aquisição de língua escrita para crianças surdas em relação ao de 

ouvintes? Traz diferenças? Quais são os maiores desafios para você, 

enquanto professor de classe de alfabetização? 

No momento, só leciono nesta escola. O processo de aprendizagem da língua 

escrita para surdos e ouvintes é diferente sim. Para o surdo a escrita é L2 e 

para o ouvinte é L1 a Língua Portuguesa.  

 Como você costuma fazer as avaliações de seus alunos? Em relação a 

alfabetização, em final de primeiro semestre, como você avalia a sua 

classe em relação a aprendizagem? 

O aluno Maurício já apresenta avanços em relação a aquisição de Libras, 

evolui aos poucos, por que ele tem outra deficiência, não é só surdo. A libras o 

ajuda. Ele já conhece a rotina, já sabe o que não pode, em relação a 

comportamentos. A libras ajuda muito. A avaliação é feita todos os dias.  

 Você pensa que seria importante se todos na escola conhecessem a 

Língua de Sinais e a utilizassem na escola e fora dela? Justifique. 

Sim, é muito importante, por causa da interação com outras crianças. Da 

mesma forma que é importante a interação com crianças de outros países 

como imigrantes 

 Você conhece algo que faça parte da Cultura Surda? O quê? Gostaria 

de conhecer? Costuma agregar aspectos da Cultura Surda, como a 

literatura surda ao conteúdo de aulas? Como você faz isso? 

Sim, conheço desde quando era bebê. Na escola, mostro as diferenças, e 

trabalho bastante o tema da cultura e da comunidade surda. Os professores 
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percebem que somos iguais, no sentido de que a comunidade “pode tudo igual 

ao ouvinte”. A literatura infantil, por exemplo, tem poucos livros que retratam a 

cultura surda, alguns são contos de adaptação. 

 Como tem sido o seu diálogo e o da escola com as famílias dos 

estudantes surdos? Eles se mostram cooperativos em relação a 

Educação dos filhos? Quais os maiores desafios na relação com os 

pais? Discorra, um pouco sobre isso, livremente. 

O problema maior é a família ouvinte. A maior dificuldade é a falta de 

comunicação nas famílias onde os pais ouvintes tem filhos surdos. Os pais não 

aceitam a surdez, e essa aceitação e inserir esses pais na cultura surda é o 

maior desafio na relação com as famílias de alunos surdos. 

 Você teve contato com o Currículo novo da Prefeitura de S Paulo, de 

Libras e de Língua Portuguesa? 

Sim. A instrutora cita que foi feito um trabalho muito bom na construção do 

novo currículo de libras e ela o acompanhou na DRE São Mateus. Ela inclusive 

menciona o trabalho do CEU S Rafael, pólo bilíngue na DRE São Mateus. 

 Há algo que não perguntei e você queira mencionar? 

Ela menciona o processo de aquisição de libras como L1, de Língua 

Portuguesa como L2, detalha esses processos citando um bom trabalho 

acompanhado por ela na DRE São Mateus, no CEU São Rafael, como pólo 

bilíngue. As crianças do CEU são bem mais evoluídas por que lá já existe um 

trabalho de referência como escola pólo bilíngue. 

Ao final, acabei perguntando se a instrutora conhecia surdos oralizados e ela 

respondeu: Sim, mesmo com a língua de sinais e as leis, pois mesmo com a lei 

existem muitos implantes cocleares hoje e é por isso que ela acha muito 

importante este trabalho da Prefeitura de São Paulo. 

Entrevistada: Tatiana Melissa Turma: 5° ano 

Função: Estagiária do CEFAI 

Questões ( a partir da n° 7) 

 Só há você de estagiária do CEFAI aqui na escola? Há quanto tempo 

você é estagiária do CEFAI? Você cursa Pedagogia em qual semestre? 

O que o motivou a iniciar este trabalho com surdos? 
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Não. Somos três estagiárias do CEFAI e três para as classes de primeiros 

anos. Estou no quinto semestre de Pedagogia. Em Setembro/2019 eu farei um 

ano de estágio na Prefeitura, entrei em Setembro do ano passado. 

Eu tenho contato com Surdos na igreja e lá eu tenho um instrutor surdo, num 

ministério que tem vários intérpretes e então comecei a ver vídeos sobre libras 

e faço um curso na igreja. Na grade de Pedagogia temos aula de libras em um 

semestre e na faculdade há alunos surdos, daí veio o meu interesse de 

aprender a língua de sinais mais profundamente e fazer um trabalho com eles. 

(ela discorre sobre as metodologias de ensino de Libras que são diferentes na 

faculdade e na igreja, onde ela faz curso de libras). Além disso, eu pensava em 

mim como professora no futuro, e na dificuldade que é a comunicação com o 

surdo sem conhecer a língua de sinais. 

 Você tem vontade de fazer algum curso de especialização nessa área? 

Sim. Já estou procurando uma especialização em Libras. Inclusive fiz um 

projeto de iniciação científica sobre a forma como é feita a escrita do surdo. 

Eles escrevem como sinalizam e isso não é o mesmo que a escrita de um 

ouvinte.  

 Você pensa que seria importante se todos na escola conhecessem a 

Língua de Sinais e a utilizassem na escola e fora dela? Justifique. 

Sim, é muito importante, mas acho difícil fazer todas as crianças aprenderem 

por causa do interesse. Algumas crianças não querer. Da mesma forma que é 

importante a interação com crianças de outros países como imigrantes 

 Você conhece algo que faça parte da Cultura Surda? O quê? Gostaria 

de conhecer?  

Gostaria de conhecer a cultura surda. Ainda não tive a possibilidade de ir num 

lugar onde só tenha surdos, da comunidade surda, mas gostaria de conhecer. 

 Há algo que não perguntei e você queira mencionar? 

Quero mencionar que a aprendizagem da língua escrita da criança surda é 

diferente da criança ouvinte quanto ao registro. Como os professores podem 

entender a escrita do Surdo? Por exemplo, a gente fala Português, mas o 

surdo quando vai escrever, escreve do jeito que fala na libras (como sinaliza). 
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ANEXO 4 – ENTREVISTAS APLICADAS NO COLÉGIO DUE LINGUE 

(QUESTIONÁRIO DE PERGUNTAS ABERTAS) 

Entrevistada: Maria  Cristina     

Função: Coordenadora Pedagógica  

Questões ( a partir da n° 7) 

 Há quanto tempo você é/foi professor? Ainda é professor? Na gestão 

está a quanto tempo? Nessa escola (tempo)? Nesse período teve 

contato com surdos a partir de quando? O que o motivou a iniciar este 

trabalho na gestão? 

Sou professora a 17 anos nesta escola, depois me tornei Coordenadora 

Pedagógica e estou a 10 anos na função. Antes que eu aceitasse o convite 

para a coordenação pedagógica da escola já me sondavam para saber se eu 

queria o cargo. O que me motivou foi seu conhecimento e a possibilidade de 

contribuir com o grupo de professores que estavam chegando, e também para 

que os alunos ganhassem um olhar diferenciado, mais próximo, sem medo do 

coordenador. 

 Como você, enquanto gestor, consegue acompanhar as questões de 

aprendizagem dos surdos inseridos em sua unidade escolar? Discorra. 

Visitas semanais em sala de aula, para acompanhar o desenvolvimento dos 

alunos; conversas com os professores; leitura de relatórios; das observações 

registradas no semanário sobre dificuldades em sala e sobre o que deu certo 

ou não. 

 Como você acompanha o processo de avaliação desses alunos e as 

práticas escolares, sobretudo voltadas para a aquisição de língua 

portuguesa escrita? Em relação a alfabetização, ao final do primeiro 

semestre, como você avalia as classes de alfabetização, em relação a 

aprendizagem dos surdos dentro desse processo? 

Da mesma forma citada na questão anterior. Observando os cadernos das 

crianças para verificar se só copiam da lousa ou interiorizam essa 

aprendizagem. Também por registros em fotos e vídeos que os professores 

fazem como avaliação. 

 Você pensa que seria importante se todos na escola conhecessem a 

língua de sinais e a utilizassem na escola e fora dela? O que você faz 
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como gestor para que esta prática seja viável como um projeto da 

escola? Há alguma ação da escola que conste no PPP ou só ações 

isoladas? Há envolvimento da comunidade nesse projeto? Justifique. 

Acredito que é importante que alunos e funcionários aprendam a libras. Como 

gestora oriento funcionários para aprender a libras. Os funcionários comentam 

que as vezes, fora da escola, encontram surdos também, em algum consultório 

médico, e ajudam na comunicação. A escola promove formações, ao longo do 

ano, para o conhecimento e fluência da Libras Consta no PPP como objetivos 

específicos. É o 1° item do objetivo geral do PPP a promoção da Libras; e 

consta também na proposta pedagógica na abordagem de Ensino e na 

organização curricular de cada curso. 

 Você conhece algo que faça parte da Cultura Surda? Como gestor você 

acredita que o diálogo entre as diversas culturas, presentes na escola, é 

importante? Como você promove isso, de modo a facilitar o 

interculturalismo e o respeito as diferenças, nesta unidade escolar? 

Consegue envolver toda a comunidade escolar em ações que 

promovem o respeito às diferenças e a interculturalidade? Como? 

Conheço a cultura Surda dentro do que a comunidade surda promove. 

Exemplo: o toque para chamar o surdo, e alguns dispositivos como a luz (que 

substitui o sinal sonoro.  

Desde pequenos os alunos surdos sabem que são surdos inseridos em uma 

cultura ouvinte. A escola leva os alunos em atividades extra classe onde 

também podem conhecer um pouco da cultura ouvinte. A escola também 

promove eventos onde os alunos podem ter contato com a cultura ouvinte. A 

música, por exemplo, para o surdo é diferente, pois é da cultura ouvinte, mas o 

surdo aprende muito sobre a expressão corporal e facial e a letra da música.  

O respeito às diferenças também é conversado. A diferença não está só no ser 

surdo e ouvinte, há outras como a religiosa; usar  óculos ou não, as 

deficiências... Envolvo a comunidade escolar por meio de diálogo nas aulas, 

em rodas de conversa. A criança surda percebe as diferenças e se questionam 

a si e aos educadores. 

 Como tem sido o seu diálogo e o da escola, com as famílias dos 

estudantes surdos? Eles se mostram cooperativos em relação a 

Educação dos filhos? Quais os maiores desafios na relação com os 

pais? Discorra um poucos sobre isso, livremente. 
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Encontro família escola, telefone, convocações, bilhetes. Cooperação na 

Educação dos filhos – algumas dificuldades com os pais no acompanhamento 

educacional, mas também há pais que cooperam e são comunicativos, pelo 

whatsapp, com os professores, quando não podem estar pessoalmente. O 

maior desafio é que os pais e as famílias façam o curso de Libras. São 76 

crianças matriculadas e menos de 5% foi em busca do curso. Este é um grande 

desafio. 

 Quais os maiores desafios que, na sua opinião, a escola encontra hoje 

na educação de surdos, sobretudo partindo da sua realidade escolar? 

Algo que vem da Sociedade (Acadêmica). É raro encontrar material que aborde 

a escolarização do Surdo. Tem cursos que envolvem Libras, mas não sobre 

aprendizagem da criança surda. 

 Como você costuma envolver o entorno da escola em ações propostas 

em relação ao respeito as diferenças e ao interculturalismo? Há ações 

promovidas pela escola para envolver os pais e comunidade interna e 

externa no aprendizado da Língua de Sinais e da Cultura Surda? Quais? 

Discorra sobre isso. 

A escola abre o espaço para que o entorno participe dos eventos, festas, 

bingos, apresentações e há uma participação boa do entorno. As crianças de 

um CCA – Centro para Crianças e Adolescentes11 de perto visitam a escola. 

 A escola teve contato com o novo currículo da cidade de Libras e Língua 

Portuguesa? É possível agrega-lo ao Currículo dessa escola bilíngue 

para surdos? Discorra. 

Não houve contato e não puderam participar da formação do currículo da 

cidade. Só as EMEBS e polos bilíngues. A escola é só conveniada. O material 

chegou pronto para a escola, pela supervisão da DRE MP em pdf. 

 Quais são as parcerias com as quais a escola conta no 

acompanhamento de estudantes surdos/ público alvo da educação 

especial ou com dificuldades de aprendizagem? Relate. 

Não há parcerias. Só com a SME. Costumamos fazer orientações para as 

famílias buscarem nos convênios ou setores públicos sobre encaminhamentos 

feitos. 

                                                             
1111 CCA – Centro de Crianças e Adolescentes da PMSP, acompanhado pela secretaria de assistência  e 

desenvolvimento social do município. 
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 Há algo que não foi perguntado que queira mencionar? 

Foi muito forte a questão de que a escola não pôde participar da construção do 

currículo da cidade, no grupo de trabalho proposto pela SME  - Secretaria 

Municipal de Educação. 

Entrevistada: Paula Roberta  Turma: 2° ano A 

Função: Professora Alfabetizadora Bilíngue 

Questões ( a partir da n° 7) 

 Há quanto tempo você é professor? Desse período a quanto tempo 

leciona para Surdos? O que o motivou a iniciar este trabalho? 

Professora (pedagoga) 5 anos para a Eduação Infantil numa escola do Hospital 

São Paulo, depois 5 anos leciono para surdos. Sou também professora de 

Academia, pois educadora física a 15 anos. O contato com os surdos na 

academia, que é próxima a escola, e em outros espaços me motivou a 

começar este trabalho e a vir para esta área. 

 Você leciona em outra escola? Como você percebe o processo de 

aquisição de língua escrita para crianças surdas em relação ao de 

ouvintes? Traz diferenças? Quais são os maiores desafios para você 

enquanto professor de classe de alfabetização. 

Leciono apenas na academia à tarde e aqui de manhã. O processo de 

aquisição de língua escrita tem diferenças sim, a diferença é grande de se 

trabalhar com uma criança ouvinte. É... Vamos para o surdo que é mais fácil. O 

trabalho com o surdo é muito visual. Por exemplo a atividade que você 

presenciou. Eu coloquei a palavra “pêssego” e eu tenho que mostrar a imagem, 

por que se eu não mostrar a imagem, eles não vão associar. Mesmo que eu 

fizesse várias configurações  de mão eles não iam entender. Eu preciso 

mostrar para eles entenderem a palavra “pêssego”, preciso mostrar a imagem. 

Esse trabalho é totalmente com imagens. Aquele vocabulário todo ali (e aponta 

para a lousa) do texto que dei hoje pra eles, eles sabem por que já foi 

trabalhado com imagens desde o maternal. Quando eles entram aqui, é 

sempre trabalhado o visual com imagens para as associarem a sinais e a 

palavra (ela narra o processo). Trabalhar igual para o surdo e para o ouvinte, 

não tem como! Primeiro passa a imagem, o sinal, a datilologia.  Trabalho com 

fichas de vocabulário e muita repetição por que eles tem dificuldade de 

memória e alguns apresentam outras questões além da surdez. 

Eu tinha contato com surdos na academia e sentia a vontade de fazer esse 

trabalho com crianças surdas, então veio a oportunidade, o convite e eu aceitei. 
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 Como você costuma fazer as avaliações de seus alunos? Em relação a 

alfabetização, em final de primeiro semestre, como você avalia a sua 

classe em relação a aprendizagem? 

Utilizando vários instrumentos. A avaliação é diária, em atividades propostas no 

caderno, provas como as que você viu, sondagem: Mostro a palavra e peço o 

sinal ou faço o sinal e peço a palavra. Resumindo como está a classe, no final 

do bimestre a gente costuma fazer um relatório, um percurso da sala. Fazemos 

um relatório geral da sala e um do aluno, explicando como ele se saiu em 

relação a aprendizagem bimestre. É uma sala bem participativa, com três 

alunos com mais dificuldade, mas eles participam mesmo com dificuldade.  

 Você pensa que seria importante se todos na escola conhecessem a 

Língua de Sinais e a utilizassem na escola e fora dela? Justifique. 

Sim. Por causa da comunicação. Já tive muitos alunos surdos na academia 

que contavam que estavam na escola inclusiva e que lá quem os ajudava eram 

os amigos da turma, pois eles ensinavam para eles a libras pra que os colegas 

explicassem o que estava acontecendo; e quem ajudava não era o intérprete, 

nem o professor, mas os colegas. Acredito que se todos na escola soubessem 

a libras ajudaria muito. Professores e alunos.  

 Você conhece algo que faça parte da Cultura Surda? O quê? Gostaria 

de conhecer? Costuma agregar aspectos da Cultura Surda, como a 

literatura surda ao conteúdo de aulas? Como você faz isso? 

Conheço. No mês de Setembro, que é o mês do Surdo, passamos pra eles que 

existe diferença entre cultura surda e ouvinte, e falamos sobre essas 

diferenças. 

 Como tem sido o seu diálogo e o da escola com as famílias dos 

estudantes surdos? Eles se mostram cooperativos em relação a 

Educação dos filhos? Quais os maiores desafios na relação com os 

pais? Discorra, um pouco sobre isso, livremente. 

Sempre procuramos conversar com os pais, em reuniões de pais e também 

tenho contato com os pais pelo whatsaap. Nas reuniões geralmente os pais 

participam pouco, por que trabalham e não conseguem vir a reunião. Há alguns 

pais que são desinteressados, outros são participativos. Sempre procuro 

conversar com os pais e a escola também sobre a importância deles 

aprenderem a língua de sinais. É importante que os pais aprendam para se 

comunicarem com os filhos sobre tudo, sobretudo quando começam a entrar 

na adolescência e os pais não sabem conversar com eles. Os pais são 
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protetores no sentido de pensar que as crianças são pequenas, mas um dia 

vão crescer e se desenvolver e a escola se vê tendo que ensinar tudo, a dizer 

“obrigado”, por exemplo. Há aprendizagens que os pais precisam ensinar, mas 

se nem sabem se comunicar com os filhos, fica difícil.  
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APÊNDICES: 

APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO -
TCLE 

 
Declaro que fui devidamente informado(a) sobre a pesquisa “Educação de 

Surdos e análise das políticas públicas da prefeitura municipal de S Paulo e 

repercussões em escolas da Diretoria regional de Educação de São Miguel 

Paulista – DRE MP”, realizada pela pesquisadora Aline Costa Simões, aluna 

regularmente matriculada no Programa de Pós Graduação em Educação: 

Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP.  

Declaro, também, ter aceitado espontaneamente participar deste trabalho 

concedendo entrevista e respondendo às questões formuladas pela 

pesquisadora, referentes ao seu tema de estudo. 

Tenho ciência de que minha participação é livre e que posso interrompê-la a 

qualquer momento. Afirmo ter sido esclarecido(a) de que as informações e os 

depoimentos concedidos não serão identificados nominalmente, sendo mantido  

anonimato e que os dados coletados destinam-se, exclusivamente, para 

compor os resultados deste estudo, divulgação em eventos científicos e 

publicação em periódicos reconhecidos pela comunidade acadêmica.  

 

São Paulo, _____/ _____/ ______ 

Nome do entrevistado:  

_______________________________________________  

Assinatura:  

________________________________________________________ 

TESTEMUNHAS:  

 

_______________________                            _______________________ 

Nome:                                                                Nome: 

Pesquisadora: Aline Costa Simões 

E-mail: alinecarmelita@yahoo.com.br 
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APÊNDICE 2 – AUTORIZAÇÃO  DE PESQUISA NA ESCOLA  

Eu, ____________________, abaixo assinado(a), Diretor(a) da Escola 

________________________________, autorizo a realização da pesquisa 

“Educação de Surdos e Análise das Políticas Públicas da Prefeitura Municipal 

de S Paulo e Repercussões em Escolas da Diretoria Regional de Educação de 

São Miguel Paulista – DRE MP”, a ser conduzida pela pesquisadora abaixo 

relacionada, do Programa de Pós Graduação em Educação: Currículo, da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC/SP.  

Fui informada pela responsável do estudo sobre as características e 

objetivos da pesquisa, bem como a respeito das entrevistas a serem realizadas 

com: os pais ou responsáveis pelos estudantes surdos, estudantes surdos, 

alguns estudantes ouvintes; pertencentes a mesma turma dos surdos; 

professores, intérpretes de Libras, gestores. 

Estou ciente de que a pesquisa será realizada com base em parecer 

ético emitido pelo Comitê de Ética da instituição proponente, em atendimento 

às normas éticas vigentes. Esta instituição está ciente do seu compromisso no 

resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa, dispondo de 

infraestrutura necessária para realização do trabalho. 

 

São Paulo, ____/ ____/ _______. 

 

Nome do responsável pela instituição:  

(diretor de escola) 

Assinatura:  

________________________________________________________  

 

Pesquisadora: Aline Costa Simões 

Assinatura:  

________________________________________________________  
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 APÊNDICE 3 – ROTEIRO DE ENTREVISTAS – GESTORES 

(DIREÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA) 

OBS: A primeira parte do questionário, com a identificação e o perfil dos 

entrevistados é semelhante para todos. 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: _________________________________________________________  

Sexo: (   ) M    (  ) F          Idade:  _______  Naturalidade: _________________  

Escolaridade: ____________________________________________________ 

Turno de trabalho: ________________________________________________  

Regime trabalhista:  (  )Efetivo  (  ) Efetivo designado (  ) Contratado 

Tempo na função: __________ Tempo na escola: __________ Tempo de 

PMSP: __________ 

Questionário (Perfil dos sujeitos): 

1. Já teve contato com a Língua de Sinais? ( ) Sim ( ) Não 

2. Faz uso da Língua de Sinais em seu cotidiano? ( ) Sim ( ) Não 

3. É fluente em Língua de Sinais? ( )Sim ( ) Não 

4. A Língua de Sinais é sua língua de identificação (Materna) ou uma 

segunda língua aprendida? ( ) Língua Materna ( ) Segunda Língua 

5. Como aprendeu LIBRAS? (Se aprendeu) 

(  ) Contato com  Surdos fora da família     

(  ) Contato com familiar Surdo Adulto   

(  ) Profissionais da área (Fonoaudiólogo, Educador, etc)  

(  ) Escola especializada no ensino de LIBRAS .  

Qual? __________________________________________________________  

(  ) Outra opção. 

Qual? __________________________________________________________  

6. Tem contato com estudantes Surdos na unidade escolar? 

( ) Sim ( ) Não                Se sim, na mesma turma? (  )SIM   (  )NÃO 

Quais são estes estudantes:_________________________________________ 
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7. Há quanto tempo você é / foi professor? Ainda é professor? Na gestão 

está a quanto tempo? E nessa escola (tempo)? Nesse período teve 

contato com surdos a partir de quando? 

8. Como você, enquanto  gestor consegue acompanhar as questões de 

aprendizagem dos surdos inseridos em sua unidade escolar? Discorra 

sobre isso. 

9. Como você acompanha o processo de avaliação desses alunos e as 

práticas escolares, sobretudo voltadas para a aquisição de língua 

portuguesa escrita? Em relação a alfabetização, ao final do primeiro 

semestre, como você avalia as classes de alfabetização, em relação a 

aprendizagem dos surdos dentro desse processo? 

10. Você pensa que seria importante se todos na escola conhecessem a 

língua de sinais e a utilizassem na escola e fora dela? O que você faz 

como gestor para que esta prática seja viável como um projeto da 

escola? Há alguma ação da escola que conste no PPP ou só ações 

isoladas? Há envolvimento da comunidade nesse projeto? Justifique. 

11. Você conhece algo que faça parte da Cultura Surda? Como gestor você 

acredita que o diálogo entre as diversas culturas, presentes na escola, é 

importante? Como você promove isso, de modo a facilitar o 

interculturalismo e o respeito as diferenças, nesta unidade escolar? 

Consegue envolver toda a comunidade escolar em ações que 

promovem o respeito às diferenças e a interculturalidade? Como? 

12. Como tem sido o seu diálogo e o da escola, com as famílias dos 

estudantes surdos? Eles se mostram cooperativos em relação a 

Educação dos filhos? Quais os maiores desafios na relação com os 

pais? Discorra um poucos sobre isso, livremente. 

13. Quais os maiores desafios que, na sua opinião, a escola encontra hoje 

na educação de surdos, sobretudo partindo da sua realidade escolar? 

14. Como você costuma envolver o entorno da escola em ações propostas 

em relação ao respeito as diferenças e ao interculturalismo? Há ações 

promovidas pela escola para envolver os pais e comunidade interna e 

externa no aprendizado da Língua de Sinais e da Cultura Surda? Quais? 

Discorra sobre isso. 
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15. A escola teve contato com o novo currículo da cidade de Libras e Língua 

Portuguesa? É possível agrega-lo ao Currículo dessa escola bilíngue 

para surdos? Discorra.  

16. Quais são as parcerias com as quais a escola conta no 

acompanhamento de estudantes surdos/ público alvo da educação 

especial ou com dificuldades de aprendizagem? Relate. 

17. Há algo que não foi perguntado que queira mencionar? 
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APÊNDICE 4 – ROTEIRO DE ENTREVISTAS – PROFESSORES 

(Professoras Alfabetizadoras, Instrutora de Libras, Guia Intérprete de 

Libras) 

OBS: A primeira parte do questionário, com a identificação e o perfil dos 

entrevistados é semelhante para todos. 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: _________________________________________________________  

Sexo: (   ) M    (  ) F          Idade:  _______  Naturalidade: _________________  

Escolaridade: ____________________________________________________ 

Turno de trabalho: ________________________________________________  

Regime trabalhista:  (  )Efetivo  (  ) Efetivo designado (  ) Contratado 

Tempo na função: __________ Tempo na escola: __________ Tempo de 

PMSP: __________ 

Questionário (Perfil dos sujeitos): 

1. 1.Já teve contato com a Língua de Sinais? ( ) Sim ( ) Não 

2. Faz uso da Língua de Sinais em seu cotidiano? ( ) Sim ( ) Não 

3. É fluente em Língua de Sinais? ( )Sim ( ) Não 

4. A Língua de Sinais é sua língua de identificação (Materna) ou uma 

segunda língua aprendida? ( ) Língua Materna ( ) Segunda Língua 

5. Como aprendeu LIBRAS? (Se aprendeu) 

(  ) Contato com  Surdos fora da família     

(  ) Contato com familiar Surdo Adulto   

(  ) Profissionais da área (Fonoaudiólogo, Educador, etc)  

(  ) Escola especializada no ensino de LIBRAS .  

Qual? __________________________________________________________  

(  ) Outra opção. 

Qual? __________________________________________________________ 

6. Tem contato com estudantes Surdos na unidade escolar? 

( ) Sim ( ) Não                Se sim, na mesma turma? (  )SIM   (  )NÃO 



189 

 

Quais são estes estudantes:_________________________________________ 

7. Há quanto tempo você é professor? Desse período a quanto tempo 

leciona para Surdos? O que o motivou a iniciar este trabalho?  

8. Você leciona em outra escola? Como você percebe o processo de 

aquisição de língua escrita para crianças surdas em relação ao de 

ouvintes? Traz diferenças? Quais são os maiores desafios para você, 

enquanto professor de classe de alfabetização? 

9. Como você costuma fazer as avaliações de seus alunos? Em relação a 

alfabetização , em final de primeiro semestre, como você avalia a sua 

classe em relação a aprendizagem? 

10. Você pensa que seria importante se todos na escola conhecessem a 

Língua de Sinais e a utilizassem na escola e fora dela? Justifique. 

11. Você conhece algo que faça parte da Cultura Surda? O quê? Gostaria 

de conhecer? Costuma agregar aspectos da Cultura Surda, como a 

literatura surda ao conteúdo de aulas? Como você faz isso? 

12. Como tem sido o seu diálogo e o da escola com as famílias dos 

estudantes surdos? Eles se mostram cooperativos em relação a 

Educação dos filhos? Quais os maiores desafios na relação com os 

pais? Discorra, um pouco sobre isso, livremente. 

13. Você teve contato com o Currículo novo da Prefeitura de S Paulo, de 

Libras e de Língua Portuguesa? 

14. Há algo que não perguntei e você queira mencionar? 
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APÊNDICE 5 – ROTEIRO DE ENTREVISTAS – PROFESSORES 

(Adaptado para Estagiária de CEFAI) 

OBS: A primeira parte do questionário, com a identificação e o perfil dos 

entrevistados é semelhante para todos. 

Questionário (a partir da n° 7): 

7. Só há você de estagiária do CEFAI aqui na escola? Há quanto tempo 

você é estagiária do CEFAI? Você cursa Pedagogia em qual semestre? 

O que o motivou a iniciar este trabalho com surdos? 

8. Você tem vontade de fazer algum curso de especialização nessa área? 

9. Você pensa que seria importante se todos na escola conhecessem a 

Língua de Sinais e a utilizassem na escola e fora dela? Justifique. 

10. Você conhece algo que faça parte da Cultura Surda? O quê? Gostaria 

de conhecer?  

11. Há algo que não perguntei e você queira mencionar? 

 


