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RESUMO

A educação de Surdos no Brasil vem passando por mudanças e avanços. Há duas
principais  vertentes  de  ensino  para  estes  alunos,  a  inclusão  que  defende  que  a
socialização  é essencial para o desenvolvimento humano, pois é por meio dela que o o
surdo se apropriará dos comportamentos sociais, adquirirá valores, normas e condutas e
a aprenderá a interagir melhor com a sociedade ouvinte. A outra vertente é a do ensino
bilíngue, que defende uma escola exclusiva para alunos surdos, onde todo o ensino é
dado em sua primeira língua, a LIBRAS. Sobre o ensino bilíngue há questionamentos
sobre se uma escola deste modelo seria segregadora e prejudicaria a formação futura dos
alunos  em  fazer  parte  de  uma  sociedade  ouvinte.  Este  trabalho  teve  por  objetivo
conhecer  o ensino bilíngue sob a perspectiva dos alunos e familiares,  e  desmistificar
conceitos equivocados sobre esta modalidade da educação de surdos. A pesquisa foi feita
na Escola Bilíngue de Taguatinga, primeira escola deste modelo no DF, onde por meio de
rodas de conversas com alunos surdos e familiares observamos que  os familiares estão
satisfeitos com a escola e com os resultados de progresso notados na aprendizagem dos
surdos. Além disso observou-se  o quanto o ensino bilíngue tem contribuído para avanços
na  aprendizagem dos  alunos  surdos,  tais  como uma  melhor  compreensão  da  língua
portuguesa  escrita  o  que  tem ajudado  na  convivência  destes  alunos  surdos  com os
ouvintes,  mesmo  em  ambientes  extraclasses.  E  além  disso,  os  surdos  puderam
demonstrar que embora estudem em escola especial, sentem falta dos amigos ouvintes
da  escola  inclusiva,  demonstrando  que  a  língua  é  uma  barreira,  mas  que  pode  ser
superada quando se aprende melhor uma segunda língua, o que é um dos principais
objetivos da  Escola Bilíngue.

Palavras-chave: Surdos.     Bilinguismo. Escola Bilíngue.
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1.0- TEMA

O Direito dos alunos surdos de receber educação de qualidade por meio de um

ensino bilíngue através da Língua Brasileira de Sinais.

2.0- TÍTULO

Mitos sobre o ensino bilíngue- rodas de conversas com os surdos e seus familiares

3.0- PROBLEMATIZAÇÃO

Os  alunos  surdos  passam  por  grandes  desafios  em  sua  vida  escolar.  Para

começar, a grande maioria deles só irá aprender a Língua de Sinais quando vão para

escola aos 6 ou 7 anos, até então, sua maneira de se comunicar é com o uso de mímicas

e expressões faciais e corporais que sua família consegue entender pelo convívio. Em

seguida  percebem  que  será  possível  expressar  praticamente  tudo  que  desejam  em

Libras, mas infelizmente não são todas as pessoas que compreenderão, e os surdos se

darão conta que pertencem a uma comunidade à parte dos ouvintes. Uma comunidade

não exclui  a outra necessariamente, mas será desafiador lidar com idiomas diferentes

quando o empenho de comunicação é praticamente unilateral. Outro desafio será lidar

com um sistema educativo que usa métodos para alunos ouvintes. 

Há no Brasil  e  em muitos  países do mundo duas vertentes  principais  sobre  a

educação  de  surdos,  uma  que  defende  a  inclusão  e  a  outra  que  defende  o  ensino

bilíngue. Por exemplo a cartilha do MEC 2007 defende a inclusão por dizer que os alunos

inseridos em escolas inclusivas se desenvolvem melhor pela valorização das diferenças,

pelo convívio social e trocas simbólicas que contribuem para seu desenvolvimento, e diz

sobre as escolas especiais:

[…]  as  propostas  de  atendimento  a  alunos  com  surdez,  em escolas  comuns

devem respeitar  as  especificidades  e  a  forma  de  aprender  de  cada  um ,não

impondo  condições  à  inclusão  desses  alunos  no  processo  de  ensino  e

aprendizagem. Também, a escola especial é segregadora, pois os alunos isolam-

se  cada  vez  mais,  ao  serem  excluídos  do  convívio  natural  dos  ouvintes.  Há

entraves nas relações sociais, afetivas e de comunicação, fortalecendo cada vez

mais os preconceitos.

 (MEC 2007 p. 20) 
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Por outro lado, os que defendem um ensino bilíngue dizem que como a primeira

língua dos surdos é a gestual, eles terão maior benefício e facilidade em aprender, se isso

for feito em Libras, pois este ensino leva em conta as especificidades dos Surdos.

Esta segunda maneira é relativamente nova no DF, onde em 2013 foi  criada a

Escola  Bilíngue  de  Taguatinga a  partir  da  Lei  5016/2013.  Meu projeto  visa  conhecer

melhor esta escola, seu significado e importância para a comunidade surda e que estes

discutam as duas formas de ensino e possam exercer o direito de escolher a melhor

maneira de aprender de forma consciente. Além disso,pretendo analisar em conjunto com

a  comunidade  as  principais  dificuldades  enfrentadas  nestes  dois  primeiros  anos  e

identificar os possíveis pedidos de melhorias. 

4.0- INTRODUÇÃO

Um dos dons humanos mais valorizados é a capacidade de se comunicar. Desde

pequenos, antes mesmo de aprender a falar, o ser humano começa a desenvolver esta

habilidade através do contato visual com a mãe e com as pessoas que o cercam, pelos

contatos sonoros existentes em sua volta e por outros signos sensoriais que o ajudam a

desenvolver pensamentos e ideias e sua compreensão de mundo. Uma criança Surda,

também valoriza a habilidade de comunicar, mas tudo ocorrerá de maneira diferente que

dependerá em grande parte de processos visuais. 

Essa é a grande diferença que separa um ouvinte de um surdo, a maneira de se

comunicar, e não um déficit cognitivo, mito que ainda existe assim como muitos outros

que precisam desaparecer. Entre  estes  mitos  está  a  crença de que todos os  surdos

conseguem ler os lábios, isso não é fácil, principalmente para os surdos de nascença, que

nunca ouviram nada. Outro conceito a ser desmistificado é o de que todos os surdos

sabem ler. Algumas pessoas pensam que para  se comunicar com um surdo quando não

se conhece a língua de sinais, basta escrever e mostrar ao surdo que ele vai responder.

Não é bem assim. Para entender melhor basta pensarmos nos principais métodos de

alfabetização existentes. Geralmente é apresentado às crianças as letras e os sons de

cada uma, a criança então recorrerá à memória auditiva, associará letra com o fonema e

o conjunto desse processo o fará ler. Mas entender um código escrito quando não há

como recorrer a memória auditiva é um desafio. 

A grande necessidade de comunicação levou os surdos a desenvolverem diversas

línguas de sinais no mundo, no Brasil a Libras  ganhou espaço a partir de 1857 quando,

um francês chamado Eduard Huet surdo desde os doze anos veio para o Brasil a convite
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de D. Pedro II  para fundar  a primeira escola para meninos surdos chamada Imperial

Instituto de Surdos Mudos e que hoje é o atual INES (Instituto Nacional de Educação de

Surdos). A partir da criação desta escola, se desenvolveu no Brasil a Língua Brasileira de

Sinais,  e é por meio desta língua que se consegue expressar pensamentos, conceitos,

ideias e assuntos. A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) cumpre todas estas funções.

Pereira  (2000),  descreve  a  importância  da  mesma  quando  diz:  “A  língua  de  sinais

preenche as mesmas funções que a linguagem falada tem para os seus usuários” (2000,

p. 98), e é por isso que não deveria ser colocada em segundo plano.

Neste projeto de intervenção pretendo mostrar como é benéfico para um Surdo

poder exercer o direito de se fazer compreender e ser compreendido durante a sua vida

escolar, através de um ensino bilíngue de qualidade. Uma proposta de intervenção será

fazer rodas de conversas  com os surdos e seus familiares sobre as formas de ensinos

destinadas aos surdos como o bilinguismo e a inclusão, para que os mesmos possam

fazer escolhas conscientes sobre a melhor forma de aprendizagem.

O  lugar  escolhido  para  meu  projeto  de  intervenção  é  a  Escola  Bilíngue  de

Taguatinga, criada em 2013 através da Lei 5016/2013 e tem como objetivo segundo seu

PPP:

 […] garantir os direitos humanos dos surdos, resguardados os princípios éticos,

identitários, culturais, educacionais e linguísticos dos DIREITOS UNIVERSAIS, por

meio da oferta de uma educação integral com projetos diferenciados e específicos

para o ensino adequado aos estudantes surdos, de forma a propiciar a inclusão

plena desses sujeitos à sociedade.  ( 2014 p.19).

Com este presente projeto pretendo mostrar como se dá o ensino bilíngue nesta

escola, mostrar seu significado e importância da mesma para a comunidade surda, e

mostrar os principais desafios nestes dois primeiros anos. 

Além disso como projeto de intervenção pedagógica, pretendo dar a conhecer a

alguns familiares de surdos que tem dúvidas quanto a se realmente matricular seus filhos

em uma escola especial, os benefícios de um ensino bilíngue em rompimento ao mito de

que haverá segregação e fortalecimento dos preconceitos. Segundo VESCHI, (2005, p.

51), “o desenvolvimento da criança surda é proporcional á participação da família”, isto é,

se a família conseguir entender bem as duas principais vertentes de ensino para surdos,

poderão  escolher  e  participar  de  maneira  efetiva  da  educação  de  seus  filhos  e

consequentemente, o surdo se beneficiará.
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5.0- OBJETIVOS

5.1- Objetivo Geral:

 Desmistificar conceitos equivocados quanto ao ensino bilíngue.

5.2-Objetivos específicos:
 

• Analisar se a Escola Bilíngue é mesmo segregadora.

• Verificar com os alunos quais as principais dificuldades em se estudar em uma

escola de inclusão em comparação com a Escola Bilíngue.

• Identificar os pontos positivos segundo o ponto de vista dos surdos, em se estudar

em uma Escola Bilíngue.

• Identificar com os pais e familiares dos surdos os eventuais progressos dos alunos

da  Escola  Bilíngue  em  comparação  a  quando  estes  mesmos  estudavam  em

escolas de inclusão.

6.0- METODOLOGIA

A escola escolhida para meu projeto de intervenção  a  Escola Bilíngue Libras e

Português  Escrito  de  Taguatinga,  que  está  localizada  no  seguinte  endereço:  Área

Especial 02 - Setor H Norte Qnh 3 Qnh 2 Qnh AE 3 - Taguatinga, Brasília - DF, 72130-510.

Esta escola, antes chamada Escola Classe 21, em 2013 foi transformada na Escola

Bilíngue em solicitação aos pedidos da comunidade Surda do DF e prevê a LIBRAS como

primeira língua e o português escrito, como segunda língua para os surdos.  

O público atendido nesta escola é social e economicamente heterogêneo, possui

desde crianças extremamente pobres até mesmo crianças da classe média alta. Algumas

das  crianças  matriculadas  nesta  escola  são  atendidas  por  programas  assistenciais.

Quanto ao local de residência , poucos são os alunos que residem próximos à escola, a

maioria mora em outras regiões administrativas e há inclusive alunos oriundos de cidades

do entorno.

6.1-  Níveis  e  Modalidades  de  Ensino: Educação  Bilíngue,  Regular,

Específica/Especializada, em Tempo Integral e Educação Regular Convencional para as

classes remanescentes da Escola Classe 21 (algumas turmas de educação infantil e dos

anos iniciais). 

6.2- Número de funcionários: 89
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-Diretor,  vice-diretor,  secretários  escolar,  supervisores,  coordenador  para  a  educação

linguística  precoce,  creche  e  educação  infantil;  coordenador  para  os  anos  iniciais  do

ensino fundamental, coordenador para os anos finais do ensino fundamental, coordenador

para o ensino médio, coordenador para a EJA, coordenador disciplinar, coordenador da

educação integral – lotado no laboratório de educação integral da EB; 01 coordenador do

ensino de Libras – lotado no laboratório de apoio, ensino e desenvolvimento da Libras da

EB; 01 professor itinerante para a CRET – lotado na EB; 02 orientadores educacionais, 01

psicólogo, 01 psicopedagogo, 03 apoios pedagógicos: 01 para os anos iniciais; 01 para os

anos finais; 01 para o ensino médio; professores regentes, vigias, auxiliares de educação

e voluntários que atuam na escola.

6.3- Espaço físico: A escola possui uma área de 1.532 m². Em relação ao espaço físico

nota-se alguns problemas que a escola pretende resolver  com algumas reformas nos

próximos  anos.  Entre  eles  adequar  o  piso  à  acessibilidade,  reforma  do  parquinho,

construção de banheiros próximos aos blocos “A”, “B” e “C”, construção de banheiros para

funcionários e na guarita, providencia da pavimentação do estacionamento. 

6.4- Missão: “A Missão da Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito de Taguatinga é

oferecer ensino de qualidade visando à formação do educando em seu desenvolvimento

nos aspectos linguístico, físico, intelectual e social, proporcionando um espaço prazeroso

para a aprendizagem e para organização sistemática do conhecimento, da autonomia, do

pensamento crítico, a fim de garantir o exercício da cidadania”. (PPP, p. 19). 

6.5-Aspectos culturais relevantes: A escola possui um laboratório de apoio à pesquisa e

formação de professores para a educação bilíngue que oferece oportunidades e ações

voltadas à formação integral dos alunos e também atende pesquisadores e a estudantes

dos  programas de  graduação,  onde  são  acolhidos estudantes  para  o  estágio,  PIBIC,

PIBID ou TCC e projetos de extensão junto às universidades de Brasília. O laboratório

também acolhe estudantes para pesquisas de especialização, dissertações de mestrado e

teses de doutorado.
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6.6- Participantes envolvidos na pesquisa:  O número de alunos que participaram da

roda de conversa,  foram 9 alunos surdos,  5 meninos e 4  meninas,  com idades que

variavam entre 16 e 22 anos.  Dos participantes 2 alunos eram do ensino fundamental,

um de 15 anos no 9° ano e um de 16 anos no 7° ano. Os demais alunos participantes

eram do 1° e 2° ano do ensino médio. Minha principal colaboradora foi a professora de

português  da  escola  e  atualmente  atuando  no  núcleo  de  deficiência  sensorial  da

Secretaria de Educação: Sandra Patrícia do Nascimento mestra e doutora em Linguística

pela Universidade de Brasília, com enfoque de pesquisa na Língua de Sinais Brasileira e

no Ensino de Português como Segunda Língua para Surdos e que atua como consultora

para o ensino de língua portuguesa para surdos, em diferentes estados brasileiros. 

6.7-  Descrição  do  trabalho  de  campo:  As  ações  para  este  projeto  de  intervenção

ocorreram na própria escola no turno vespertino em pelo o menos quatro diferentes fases.

Ação 1: Visita à escola para explicação do projeto aos responsáveis.

Local: Área Especial 02 - Setor H Norte Qnh 3 Qnh 2  AE 3 - Taguatinga, Brasília - DF,

72130-510. 

Atividade:  Entrega da carta de apresentação feita pela UNB, acordar com a escola o

melhor  horário  para  prática  da  ação  de  intervenção.  Levantamento  de  bibliografias

sugeridas  pelo  Laboratório  de  pesquisa  da  escola  para  utilização  no  projeto  de

intervenção. 

Método e Técnica Empregada: Conversas com os gestores sobre como será as Rodas de

Conversa, definir o dia adequado para as ações de Intervenção.

Material: Carta de apresentação fornecida pela UNB.

Ação 2: Conversa com os  professores

Local: Área Especial 02 - Setor H Norte Qnh 3 Qnh 2 Qnh AE 3 - Taguatinga, Brasília - DF,

72130-510. 

Atividade: No dia da coordenação coletiva dos professores, conversei com os mesmos

sobre  o  trabalho  desenvolvido  na  instituição,  dificuldades  e  desafios  relacionados  ao

ensino bilíngue.

Método e Técnica Empregada: Entrevista

Material: Gravador de áudio, caneta, lápis e câmera fotográfica para registro da atividade.
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Ação 3: Roda de conversa com alunos surdos.

Local: Área Especial 02 - Setor H Norte Qnh 3 Qnh 2 Qnh AE 3 - Taguatinga, Brasília - DF,

72130-510. 

Atividade: Rodas de conversa com alunos surdos.

Método e Técnica Empregada: Conversei  com os alunos de maneira que os mesmos

puderam citar sua opinião sobre o ensino bilíngue, e compararam com o ensino inclusivo.

Eu fui a mediadora da roda de conversa.

Material: Gravador de áudio, caneta, lápis e câmera fotográfica e filmadora para registro

da atividade.

Ação 4: Roda de conversa com familiares dos alunos surdos.

Local:Área Especial 02 - Setor H Norte Qnh 3 Qnh 2 Qnh AE3 - Taguatinga, Brasília - DF,

72130-510. 

Atividade: Rodas de conversa com familiares de surdos

Método e Técnica Empregada:  Conversa com os familiares de surdos de maneira que os

mesmos puderam expressar sua opinião sobre a escola, seus desafios com a surdez. Eu

fui a mediadora.

Material: Gravador de áudio, caneta, lápis e câmera fotográfica e filmadora para registro

da atividade.

Ação 5:  Análise dos dados coletados a partir  da roda de conversa com os surdos e

análise  dos  dados  coletados  com os  familiares  na  roda  de  conversa  com os  pais  e

familiares.

 

6.8- Cronograma: 

DIA MÊS AÇÃO

11 agosto Visita  CRE  de  Taguatinga  para  buscar  autorização  para  o
trabalho de intervenção na Escola Bilíngue e entrega da mesma
com a carta da UNB à Instituição.

18 agosto Roda de conversa com os alunos surdos da Escola Bilíngue.

25 agosto Roda de Conversa com os familiares dos surdos

01-25 setembro Análise  e  edição  dos  vídeos  das  rodas  de  conversa  com  os
surdos e familiares e análise dos dados.
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6.9- Registro e análise das intervenções:
As  intervenções  foram  registradas  com  o  uso   de  diário  de  campo  e,

posteriormente  analisados  com  o  objetivo  de  verificar  os  impactos  da  proposto  de

intervenção e coletar informações para responder ao objetivos específicos. Além disso

ocorreu o registro em vídeo e foto. A análise da Intervenção foi realizada com base na

perspectiva da análise de conteúdo.

7.0-  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

São  tantos  os  mitos  que  cercam  o  indivíduo  surdo,  que  mesmo  após  tantas

pesquisas  e  estudos  há  muito  que  se  desmistificar  quanto  à  sua  cultura,  sua

individualidade e aprendizagem. Por exemplo: Muitos pais se perguntam se o surdo tem

limitações cognitivas, muitos vizinhos ao lidar com o surdo o chamam de mudinho,  e

comentam que este é um indivíduo que “tem problema”. Um exemplo bem simples é

quando um surdo aprende a dirigir e consegue a CNH, isso que seria um ato comum aos

ouvintes quando acontece com o surdo é motivo de grande surpresa para todos, pois

muitos acham que um surdo não poderia dirigir. E até mesmo coisas comuns da vida

como um surdo se casar e ter filhos surpreende a muitas pessoas. Há também o mito de

que todo surdo sabe ler os lábios, é só falar de frente para ele, articulando bem os lábios

que será fácil  se comunicar com o mesmo. A realidade não é bem assim. Há muitos

fatores envolvidos. Por exemplo, se o indivíduo se tornou surdo depois de aprender a

falar, neste caso pode ser mais fácil reconhecer as palavras e consequentemente ler os

lábios, também isto é possível com um pouco mais de facilidade quando o surdo teve um

acompanhamento  fonoaudiológico  ou  estimulações  semelhantes  desde  pequeno.  Mas

sem dúvida não é uma capacidade de todos.

Um outo grande mito é que todos os surdos sabem ler. Na realidade a leitura para

os surdos é algo bem complicado. Os ouvintes geralmente aprendem a ler reconhecendo

que as letras que veem,  correspondem a sons que já  foram ouvidos antes e  logo o

reconhecem, então ler se torna algo bem fácil e natural, é uma associação dos sons com

um código  escrito.  Uma ilustração  feita  pela  revista  A Sentinela de  agosto  de  2009,

ilustrou bem a dificuldade que seria aprender a ler sem ouvir. A revista sugeriu que nos

imaginássemos a um país estrangeiro, cujo o idioma não soubéssemos nada e fôssemos

presos a uma cabine de vidro insonorizada. Todos os dias viria alguém através do vidro,

mas não poderíamos ouvi-lo, mas a pessoa moveria os lábios. Quando se dá conta de
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que  não  estamos  escutando  nada,  começa  a  escrever  em pedaços  de  papel  e  nos

mostram pensando que agora sim, poderiam se comunicar conosco. Na realidade, seria

quase impossível,  porque o que eles escreveriam no papel  é a representação de um

idioma que nunca ouvimos antes. Esta é exatamente a situação da maioria dos surdos.

Então qual a melhor maneira de se ensinar a um surdo? Esta é uma questão que

divide pesquisadores em todo o mundo. Há quem defenda que o melhor modo é fazer

valer a proposta inclusiva, defendendo que a convivência e a interação com os demais,

ajudará o surdo a se desenvolver. Há também quem defenda o ensino bilíngue como o

mais eficiente visto ensinar na primeira língua do surdo. A partir destas duas teorias de

ensino analisaremos agora  cada uma destas  propostas,  baseado nos argumentos de

pesquisadores da área.

7.1- O DIREITO À INCLUSÃO

A declaração dos Direitos Humanos proclamada em 1948 nos diz em seu art.1°:

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de

razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.”

E em seu art.26°: “A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e

ao reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais

ou religiosos [...]”.

Esta declaração serviu  como uma das primeiras referências para pessoas com

necessidades especiais, e a partir desta, surgiram outros documentos importantes que

deram força à ideia de inclusão. Uma das principais foi  a  Declaração  Mundial  sobre

Educação para Todos, realizada em Jontien em 1990, em seu art.3° Inciso V, diz: 

As  necessidades  básicas  de  aprendizagem  das  pessoas  portadoras  de

deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a

igualdade  de  acesso  à  educação  aos  portadores  de  todo  e  qualquer  tipo  de

deficiência, como parte integrante do sistema educativo. (1990,p. 5) 

No Brasil em 1996, foi decretada a LDBE, Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional. Em seu art. 58° nos diz: ¨Entende-se por educação especial, para os efeitos

desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular

de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e

altas habilidades ou superdotação”. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) No § 2º,
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deste mesmo artigo diz que o atendimento educacional deve ser feito em classes, escolas

ou serviços especializados, quando não for possível integrar o aluno em classes regulares

devido a  suas condições específicas. 

No que se refere especificamente aos surdos, em 2006, o governo lançou: Saberes

e práticas da inclusão: desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades

educacionais  especiais  de  alunos  surdos. Este  documento  explica  a  importância  da

inclusão para o aluno surdo. Segundo este documento a socialização  é imprescindível

para  o  desenvolvimento  humano,  pois  é  por  meio  dela  que  o  aluno  apropria-se  dos

comportamentos  sociais,  adquire  valores,  normas e  condutas  e  a  aprende a  interagir

melhor com a sociedade ouvinte.  

Outro documento que apoia a inclusão é a  Cartilha do MEC- AEE,  pessoas com

surdez(2007), destinada aos educadores de surdos,  defende a inclusão do aluno surdo, e

conceitua a escola especial como segregadora, mas enfatiza que a inclusão deve ocorrer

quando este ainda é pequeno nas escolas de ensino infantil e esta deve se estender até a

faculdade. A cartilha deixa claro que a inclusão de um aluno surdo em escola regular

exige  adaptações.  É  preciso  Intérpretes  de  Libras  e  também  o  AEE  (Atendimento

Educacional Especializado) geralmente dado no turno contrário. A cartilha diz ainda que

os professores  devem valorizar recursos visuais para facilitar a aprendizagem do aluno

surdo. Os que defendem a  inclusão para o surdo, acham que esta não só o beneficia,

mas também ajuda o aluno ouvinte a a aprender a tolerância e o respeito ao mesmo. 

Em entrevista  revista Nova Escola, a educadora Maria Teresa Mantoan defende

que escola inclusiva é o primeiro passo para construir uma sociedade mais justa, diz que

por meio dela é que os alunos aprenderão não só a convivência, mas também aprenderão

a superar o preconceito. O interessante desta entrevista foi quando perguntaram se um

professor sem capacitação poderia ensinar  alunos com deficiência, ela respondeu que

sim, e afirmou:

O papel do professor é ser regente de classe, e não especialista em deficiência.
Essa responsabilidade é da equipe de atendimento especializado. Não pode haver
confusão.  Uma criança  surda,  por  exemplo,  aprende com o  especialista  libras
(língua  brasileira  de  sinais)  e  leitura  labial.  Para  ser  alfabetizada  em  língua
portuguesa  para  surdos,  conhecida  como  L2,  a  criança  é  atendida  por  um
professor  de  língua  portuguesa  capacitado  para  isso.  A função  do  regente  é
trabalhar  os  conteúdos,  mas  as  parcerias  entre  os  profissionais  são  muito
produtivas. Se na turma há uma criança surda e o professor regente vai dar uma
aula  sobre  o  Egito,  o  especialista  mostra  à  criança  com  antecedência  fotos,
gravuras e vídeos sobre o assunto. O professor de L2 dá o significado de novos
vocábulos, como pirâmide e faraó. Na hora da aula, o material de apoio visual,
textos e leitura labial facilitam a compreensão do conteúdo. 

(Mantoan)
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          Essa é a realidade de muitas escolas no Distrito Federal, onde há alunos em salas

inclusivas  e  contam  com  a  ajuda  de  professores  intérpretes  para  aprender  todo  o

conteúdo dado em sala de aula com exceção das aulas de língua portuguesa que são

dadas à parte para os alunos surdos. No turno contrário os alunos recebem aulas de

apoio e reforço nas salas de recurso. Essa é realidade de algumas escolas inclusivas que

conheci  para fins de pesquisa neste trabalho, como Centro de Ensino Médio Elefante

Branco, localizado na Asa Sul, o Centro de Ensino Médio 2 em Ceilândia Norte e o Centro

de Ensino Médio 1 em Brazlândia. Os 5 alunos que conversei informalmente sobre  a

opinião deles sobre estas escolas se mostraram contentes com a escola atual, se dão

bem com os alunos ouvintes, embora não se comuniquem de maneira clara, dizem não

sofrer bullying, mas quando questionados sobre a aprendizagem disseram que ler textos

em português é difícil mesmo quando há adaptações nas avaliações. Quando perguntei o

motivo de não estudarem na EB, a explicação foi que as Escolas atuais eram mais perto

de suas residências e não tinham de pegar trânsito para chegar na escola.

7.2- O DIREITO AO ENSINO BILÍNGUE

O Bilinguismo propõe que o surdo aprenda em sua primeira língua, a Libras, e

como  segunda  língua  o  português  escrito.  Esse  método  permite  que  o  surdo  se

desenvolva integralmente, pois o  capacita  a utilizar as duas línguas e ainda ocorre o

fortalecimento da cultura e identidade surda. 

 Lerner (2002), afirma que o desafio que a escola enfrenta hoje é conseguir que

todos  seus  alunos  cheguem  a  ser  membros  plenos  da  comunidade  de  leitores  e

escritores. Antes dessa afirmação algumas autoridades tiveram essa mesma percepção, e

algumas lutas e leis pelo direito do deficiente que possibilitassem a formação de leitores

começaram  a  ganhar  ímpetos  nesta  luta.  Por  exemplo  em  1996,  foi  assinado  em

Barcelona,  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Linguísticos   pela  UNESCO e  outras

organizações  para apoiar o direito linguístico de todos, inclusive das línguas ameaçadas

de extinção. Interessante que em seu art. 24° diz:

Todas as comunidades linguísticas têm direito a decidir qual deve ser o grau  de
presença da sua língua, como língua veicular e como objeto de estudo,em todos
os níveis de ensino no interior do seu território: pré-escolar, primário, secundário,
técnico e profissional, universitário e formação de adultos.

(DUDL.1996, p. 9)
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Um dos grandes incentivos dados ao bilinguismo no Brasil, foi quando a Libras foi

aprovada como Língua Oficial em 2002, com a publicação da Lei n° 10.436 de 24 de abril,

e pela Lei n°10.098 de 19 de dezembro de 2002.  Estas  leis garantem que o Brasil,

difunda a língua brasileira de sinais como meio de comunicação objetiva e de utilização

pelas comunidades surdas no país. Também garante que as instituições públicas e todos

os  serviços  públicos  de  assistência  à  saúde  garantam  o  tratamento  adequado  aos

portadores de deficiência auditiva. Além disso a Libras entra como matéria nos cursos de

formação  de Educação  Especial,  de  Fonoaudiologia  e  de  Magistério,  em seus  níveis

médio e superior. 

Em 22 de dezembro de 2005, o Decreto n° 5.626 estabeleceu  e garantiu direitos

importantes aos surdos. Neste decreto no capítulo VI nos diz em seu Art. 22, que 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 bilíngue,  abertas a alunos surdos e
ouvintes,  com  professores  bilíngues,  na  educação  infantil  e  nos  anos
iniciais do ensino fundamental;
II  –  escolas  bilíngues  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 linguística dos
alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de
Libras/Língua Portuguesa.

(Brasil, 2005, s.p.)

Outro  avanço  foi  a  promulgação  com  status  de  Emenda  Constitucional  pelo

Decreto Legislativo nº 186/2008– Decreto nº 6.949/2009, a  Convenção dos Direitos das

Pessoas com Deficiência. O artigo 24 diz que o estado deve assegurar às pessoas com

deficiência competência que lhes facilitem a vida. Dentre elas a facilitação do aprendizado

da  Libras  e  promoção  da  identidade  linguística  da  comunidade  surda;  e  o  mais

importante:

Garantia de que a educação de pessoas, em particular  crianças cegas,
surdocegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de
comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam
ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social. (CDPD, 2009, p. 50) 
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Estas leis,  declarações e decretos incentivaram a criação de Escolas Bilíngues.

Mas como definir as Escolas Bilíngues? Os pesquisadores Sandra Patrícia e Messias

Ramos definem e diferem os dois tipos de Escolas Bilíngues para surdos:

Há dois  tipos  básicos  de escolas  bilíngues que oferecem a Libras  e a
Língua Portuguesa Escrita como línguas de instrução. Um tipo de escola
bilíngue é a ESCOLA BILÍNGUE DE SURDOS, onde apenas os estudantes
surdos têm acesso à matrícula,  como é o caso do INES. Outro tipo de
escola  bilíngue  é  a  ESCOLA  BILÍNGUE  LIBRAS  E  PORTUGUÊS-
ESCRITO,  onde estudantes surdos e ouvintes podem ser  matriculados,
como é o caso da Primeira Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito de
Taguatinga. O que há de comum entre as duas é o fato de que, em ambas,
a Libras e o português-escrito são as línguas e instrução e ensino; o que
difere uma da outra é o estudante. (NASCIMENTO. 2014, p.4).

Segundo dados do Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística (IBGE), publicado na Revista Nova Escola de abril  de 2014, dos 800 mil

surdos em idade escolar no Brasil,  há poucos matriculados no ensino regular, apenas

27.540,  além  disso  muitos  evadem,  talvez  pela  dificuldade  de  comunicação  e

aprendizagem.  Nas  escolas  especiais,  menos  ainda,  apenas  8.910.  Devido  a  esses

fatores a comunidade surda luta cada vez mais para conseguir o atendimento em Escolas

Bilíngues,  com  o  argumento  de  que  fortalecendo  a  identidade  surda,  o  ensino,  a

compreensão de sua cultura, a evasão será bem menor.

Sobre  o  benefício  de  se  estudar  em  Escolas  Bilíngues  o  psicólogo  Fernando

Capovilla (2011), um dos maiores estudiosos sobre cognição e linguagem no mundo, em

entrevista  ao  jornal  Estadão,  expressa  a  importância  de  um  aluno  surdo  receber  a

educação escolar em sua primeira língua, a Libras. Ele começa com a frase“Não se rouba

a língua de uma criança”, para expressar a seriedade de se cumprir o direito de aprender

em primeira língua, ele não exclui a inclusão, mas a indica para  alunos com deficiência

auditiva (os que tem a língua materna como o português e não utilizam a Libras). Em seu

estudo que faz parte do Programa Nacional de Avaliação do Surdo (Pandes), concluiu-se

que quando o aluno surdo aprende  em Libras, aumenta também sua proficiência em

língua portuguesa e consequentemente a habilidade de se fazer a leitura orofacial. É claro

que se um surdo conseguir  melhorar  ou aprimorar  suas habilidades em leitura labial,

aumentará sua inclusão na sociedade como um todo. 

A experiência com Escolas Bilíngues embora seja relativamente nova no Brasil,

tem em alguns países como nos Estados Unidos experiências que nos ajudam a refletir

sobre o tema. Por exemplo, em 1998 o jornal The New York Times, de 5 de março, teve a
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seguinte manchete: New York to Teach Deaf in Sign Language, Then English  (Nova York

ensina aos surdos a língua de sinais, depois o inglês), nesta reportagem, Felicia R. Lee

falava  da  primeira  Escola  Bilíngue  de  Nova  York,  que  tinha  como  objetivo  ensinar

primariamente ao Língua de Sinais Americana (ASL) e depois disso o inglês escrito e

todas as outras matérias, porém tudo em Língua de Sinais. A reportagem disse que ¨[...]os

surdos devem ser tratados como alunos bilingues, não como incapacitados.”  Entre os

argumentos que defendiam a criação desta escola em Nova York estava o de que uma

educação bilíngue contribui para o reconhecimento da cultura surda. 

Nesta reportagem  os que se opunham ao ensino bilíngue, argumentavam que o

ensino em  ASL, não preparava adequadamente o surdo para um mundo de ouvintes.

O professor Arthur Boothroyd da University of New York Graduate Center disse que “A

ideia de que  aprender a língua de sinais como  primeira língua vai resolver os problemas

da educação e socialização era um absurdo.”  Ele disse que, por não ser uma língua

escrita fica limitado o conhecimento de mundo, e que deveria ser pensada formas de dar

às crianças o que elas precisam para ter  uma vida satisfatória  e gratificante.   Porém

muitos dos temores passados pelos educadores americanos já foram superados. Hoje há

muitas escolas bilíngues no país, e há uma Universidade que é referência mundial de

ensino bilíngue para os surdos, que é a a Universidade Gallaudet, que tem programas

desenvolvidos para os surdos.

O  Brasil  continua  caminhando  nesta  proposta  de  ensino  bilíngue,  no  Distrito

Federal há uma somente, que é a Escola Bilíngue e Português Escrito de Taguatinga.

Esta  escola  ainda  é  relativamente  recente  e  pretende  se  tornar  uma  referência  de

aprendizagem para os surdos.

8.0- INTERVENÇÃO- DIARIO DE CAMPO

O trabalho de Intervenção feito na Escola Bilíngue de Taguatinga (EB), requer o

cumprimento  de  alguns  fatores  burocráticos.  No  início  do  mês  da  agosto,  entrei  em

contato com a professora Sandra Patrícia, que atualmente está no setor de Núcleos de

Deficiências  e  é  meu  vínculo  na  EB,  ela  me  orientou  que  para  fazer  o  projeto  de

intervenção na EB, eu deveria ir a Coordenação Regional de Ensino(CRE) para que eles

me dessem o encaminhamento para a escola.

Solicitei à minha orientadora da monografia, uma carta de apresentação para levar

à escola e à CRE. Minha solicitação foi respondida prontamente, e no dia 6 de agosto,

recebi  da  Coordenação  do  Curso  de  Pós  Graduação  da  UNB  a  carta/memorando
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solicitando a autorização para realizar a pesquisa de Intervenção na EB.

Na escola em que trabalho, Centro Interescolar de Línguas de Brazlândia, solicitei

à direção autorização para ir algumas tardes à EB para realização do meu trabalho. Me

liberaram para que eu entrasse em acordo com a EB o melhor Horário de trabalho de

pesquisa/intervenção.

 No  dia  11 de  agosto  fui  à  CRE,  levando  a  carta/memorando,  procurei  o  Setor  de

Coordenação Intermediária- Educação Especial, que é o setor que autoriza trabalhos de

pesquisas e estágios nas escolas de Taguatinga, os responsáveis pelo setor me deram a

autorização abaixo. 

                          Figura 1 – Carta de encaminhamento para a pesquisa.

 No mesmo dia 11 de agosto, levei a autorização à EB,  após esperar algum tempo

por atendimento fui atendida pela coordenadora Gisele, ela me explicou que a diretora

Maristela estava em reunião coletiva com todos os professores e por isso não podia me

atender. Expliquei  a  ela  o  meu projeto  e  depois  de  esperar  um tempo para  que  ela

conversasse com a direção, ela veio com a resposta de que foi dado a autorização  para o

trabalho de Intervenção a ser iniciado na semana seguinte, dia 18 de agosto, às 13h. A

coordenadora apenas pediu que antes de ir à escola, eu enviasse uma mensagem pelo

aplicativo whatsapp para lembrá-la de que na terça-feira eu iria para a roda de conversa,

e ela avisaria aos monitores da minha presença, para que não houvesse problemas.
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8.1- A RODA DE CONVERSA COM OS SURDOS

     Figura 2 – Roda de conversa com os surdos.

     Figura 3 – Roda de conversa com os surdos.

No dia 18 de agosto, cheguei à escola uns 20 minutos antes do horário combinado

para organizar a minha primeira roda de conversa com os surdos. Confesso que estava

um pouco nervosa. Os surdos estavam almoçando em um espaço do pátio mobiliado com

mesas e cadeiras, bem perto da cantina. Após observar que a maioria já havia terminado,

pedi  a  autorização  das  monitoras  para  prepará-los  para  a  roda  de  conversa.   Me

apresentei e expliquei que era aluna da UNB, e estava fazendo o curso de Especialização

em Educação em e para os Direitos Humanos, no contexto da Diversidade Cultural, e que

precisava muito da ajuda deles para minha pesquisa. 

Expliquei que faríamos uma roda de conversa, perguntei se poderíamos nos sentar

em círculo.  Fiquei  encantada pela iniciativa de alguns deles em colocar a mesa e as
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cadeiras de maneira  que poderíamos visualizar melhor uns aos outros. Antes de começar

as perguntas relacionadas ao tema, esclareci qual seria o objetivo da nossa conversa.

Meu propósito seria que a partir da experiência de cada um deles conversássemos de

maneira descontraída para saber o que  eles opinavam sobre os dois principais métodos

de  ensino  para  surdos,  a  inclusão  e  o  bilinguismo.  Que  diferenças  eles  consideram

importantes nos dois métodos, quais os mitos relacionados ao ensino e aprendizagem

que eles enfrentaram ou enfrentam, será que por utilizarem a Libras sofrem preconceitos

de alguma forma? Sentem falta de algo no ensino inclusivo?

Eu fui a moderadora da roda de conversa. Na nossa roda de conversa participaram

9 alunos surdos,  5 meninos e 4  meninas, com idades que variavam entre 16 e 22 anos.

Dos participantes 2 alunos eram do ensino fundamental, um de 15 anos no 9° ano e um

de 16 anos no 7° ano. Os demais alunos participantes eram do 1° e 2° ano do ensino

médio, os do 3° ano não foram liberados para participar por já terem outra programação

na escola.

Mesmo já tendo nos apresentado quando expliquei o que faríamos, no início da

roda de conversa cada um disse seu sinal ( uma identificação individual em lugar do nome

que cada surdo utiliza), e sua idade. Eu também me apresentei. Foi perguntado se todos

eles já haviam estudado em escola inclusiva, e como seria de se esperar, visto a Escola

Bilíngue existir  a pouco tempo  no DF, a resposta foi unânime que sim, todos haviam

estudado em escolas  inclusivas, a grande maioria em escola pública, e um dos alunos

chegou a  estudar  em escola  particular. Perguntei  se  eles  poderiam dizer  o  nome da

escola inclusiva em que estavam anteriormente, e as citadas foram: CEF 01 do Guará,

GISNO, CEF 02 Norte do Plano Piloto, CEF 120 Samambaia, e a escola  privada Jesus

Maria José (JMJ) em Taguatinga.

Dos  9  alunos  participantes,  8  são  surdos  profundos,  isto  é,  não  escutam

praticamente nada, e 1 é surdo moderado do ouvido esquerdo com surdez profunda do

ouvido direito. Perguntei que métodos de comunicação eles utilizavam em seu cotidiano,

e estes mencionaram: Libras,leitura labial e mímica em alguns casos.

Foi perguntado a eles, se sentiram dificuldades nesta época ao estudar em escola

inclusivas, e os surdos responderam que não foi fácil. Pedi que eles me dessem exemplos

de seus principais desafios na época. Alguns deles foram que não conseguiam entender o

que  professor  falava,  nem  conseguiam  expressar  aos  mesmos  suas  dúvidas,  os

intérpretes ajudavam, mas nem sempre o professor esperava que a dúvida do surdo fosse

sanada, outro surdo mencionou que na escola em que ele estudava nem sequer havia
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intérpretes, e em um outro momento quando havia um intérprete este não era fluente o

suficiente  para  ajudar  em  todos  os  momentos,  o  intérprete  até  mesmo  retirava da

interpretação traduções que seriam importantes para uma melhor compreensão da aula

dada, um terceiro surdo que expôs suas dificuldades na escola inclusiva, disse que a aula

era pensada para um ouvinte e não para o surdo. Uma quarta surda que comentou sobre

o tema disse que não gostava do professor não ensinar ao surdo, isto é, dar atenção

direta a eles, isto tirava muitas das oportunidades de aprender.

Quis saber um pouco mais sobre a visão que os surdos tinham dos professores da

escola  inclusiva.  Alguns  comentários  relevantes  foi  que  os  professores  não  tinham

paciência nem tempo para esperar o intérprete, mas se a dúvida surgisse de um aluno

ouvinte eles explicavam mais de uma vez para este aluno, mas não para o surdo. 

A conversa foi se direcionando para a EB, antes que eu perguntasse. Um aluno

mencionou  que  diferente  da  escola  anterior,  o  conteúdo  das  matérias  estavam

“clareando”, então perguntei na opinião deles qual dos métodos de ensino era melhor, e

foram unânimes em dizer que o método bilíngue era o melhor. Pedi que eles dissessem o

porque de preferirem o bilinguismo e alguns se manifestaram. O primeiro a explicar, disse

que  quando  chegou  a  escola,  ficou  surpreso  em  ver  que  os  professores  estavam

explicando  a  matéria  em Libras,  e  que  gostou  muito  e  percebeu  seu  progresso  em

aprender.  Outro  surdo  mencionou  que  o  fato  de  o  ensino  ser  direto  a  eles,  sem

intermediários e sem confusões no idioma era bem melhor para aprender os conteúdos

escolares.

Mas eu quis saber se eles sentiam falta da escola inclusiva em algum aspecto, e

eles disseram que sim. Sentiam falta dos amigos ouvintes, das brincadeiras com eles e da

ajuda mútua a que se prestavam. Eles mencionaram que muitos dos amigos ouvintes

tinham interesse em se comunicar com eles e gostavam de aprender Libras,  eles se

davam bem e por isso esse era o aspecto que sentiam mais saudade. Mas uma das

principais questões a ser respondida, era se na opinião deles, se sentiam excluídos por

não estudarem com ouvintes, eles deixaram claro que não. Mas ainda quis saber se o fato

de  estudarem  na  EB  poderia  influenciar  o  futuro  dos  mesmos,  não  os  preparando

suficiente para o convívio em uma sociedade ouvinte. A resposta foi que se preparando

melhor agora na EB, conseguiriam entender e se comunicar melhor no português escrito,

fato que os ajudariam a  lidar melhor com a barreira linguística.

Quis saber o que eles melhorariam na EB se pudessem pedir algo às autoridades,

e  as  sugestões  foram:  Quadras  de  esporte,  melhorar  o  laboratório  de  informática,

29



melhorar a acessibilidade aos banheiros que é muito longe das salas de aulas de alguns,

e  uma  opinião  muito  interessante  desburocratizar  os  pedidos  dos  surdos,  pois  a

burocracia torna todas as melhorias para os surdos algo bem demorado.

Um monitor surdo me ajudou a gravar parte da roda de conversa com o tablet. E

ela pode ser  vista  no Youtube como link privado em:  https://www.youtube.com/watch?

v=TrHEtaiIPyg 

8.2- RODA DE CONVERSA COM FAMILIARES E PAIS DE SURDOS

                                                   Imagem 4- Alguns pais participantes

Na semana seguinte dia 25 de agosto fiz a roda de conversa com os pais, com o

mesmo objetivo de desmistificar e superar o preconceito quanto ao ensino bilíngue. Neste

caso foi bem mais difícil, porque os pais não chegaram todos na mesma hora, e um pai

não podia esperar o outro para que a roda de conversa ocorresse ao mesmo tempo.

Fiquei toda uma tarde na escola, gravei os pais que me permitiram fazê-lo. Em alguns

momentos consegui conversar com alguns familiares simultaneamente, mas diferente da

Roda de Conversa com os Surdos, o sentarmos em círculo não foi possível o tempo todo.

De  qualquer  forma  as  conversas  foram  produtivas.  Todos  esses  entrevistados  eram

familiares de surdos que tem entre 7 e 12 anos, que ainda necessitam supervisão para

irem à escola. A direção da escola me explicou que somente pais de surdos “pequenos”

compareciam  a  escola,  pois  os  pais  de  surdos  adolescentes  permitem  que  esses

cheguem e saiam da escola sozinhos, visto que já sabem tomar um ônibus e fazer o

trajeto sem ajuda.

Conversei com 8 (oito) familiares de surdos, nem todos se permitiram filmar por se

sentirem tímidos, mas conversaram assim mesmo. Perguntei onde eles moravam para

saber o grau de dificuldade para levar seus filhos à escola.  Os pais e familiares que
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participaram  eram  oriundos  de  Ceilândia,  Guará,  Taguatinga,  Colônia  Agrícola

Samambaia, e uma mãe mora no entorno, em Santo Antônio do Descoberto.

Para  todos os  pais  expliquei  o  motivo  do meu trabalho de intervenção,  e  eles

amavelmente estiveram dispostos a participar. Após as apresentações iniciais, quis saber

se os pais se comunicavam bem com os filhos.  Apenas uma das 8 pessoas entrevistadas

sabiam Libras. Os métodos de comunicação usados para se comunicarem variavam entre

mímica, leitura labial, e português escrito.

Os familiares citaram que antes da EB, os surdos estudavam em diversas escolas

inclusivas, entre elas Escola Classe 19 e Escola Classe 42  de Taguatinga, Escola Classe

07  de  Ceilândia,  Escola  Classe  303  de  Samambaia,  Escola  Boas  Novas  do  Rio  de

Janeiro, CEAL, CAS, e Escola Classe 214 Sul no Plano Piloto.

Perguntei aos familiares se eles ou os surdos a quem representavam, sentiam falta

das escolas anteriores em algum aspecto, e todos responderam que não, que em nenhum

aspecto a EB deixava a desejar.

Uma das perguntas que eu mais tinha interesse em saber a opinião dos pais era

saber se a EB, prejudicou ou poderá prejudicar futuramente a socialização do surdo com

ouvintes, onde tudo está pensado e planejado para quem ouve, desde o mercado de

trabalho e as demais situações da vida. Apenas um dos 8 entrevistados, que era irmão de

um surdo, disse que sim, que o irmão dele que é surdo deveria ter mais contato com os

ouvintes para “treinar para o futuro”.

Alguns dos trechos relevantes desta Roda de Conversa estão no link privado do youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=7EECrktw3T4

Algumas  falas  importantes  transcrevo  aqui,  os  itens  entre  parêntesis  eu  inseri  para

contextualizar o leitor:

a) Comparações com a escola inclusiva:

“...Meu filho estudou nas escolas normais, e lá a única coisa que ele aprendeu foi

montar quebra-cabeça. E ele usou aparelho auditivo, não se adaptou. Fez o implante

coclear, não veio a fala, então a melhor maneira foi de colocar (na EB) e ele desenvolveu

muito na Libras, aqui ele aprendeu.” 

“A professora mandava trabalhos, eu sei ler, mas pensava, meu Deus, como é que

vou ensinar o meu filho? Eu não sei Libras e ele não sabe falar...pois foi aqui que ele

desenvolveu, aqui é maravilhoso!”

31

https://www.youtube.com/watch?v=7EECrktw3T4


  “...lá ele não tinha amigos, não tinha com quem conversar, aqui não, todos são iguais a

ele, tem Libras... lá tinha intérprete, mas era só ela na escola toda pra conversar com

ele.”

b) Sobre o progresso de aprendizagem do surdo na EB.

    “...antes daqui, meu filho não sabia de nada.”

                “aqui ele evoluiu bastante e na outra(escola) ele não tinha tanto aprendizado.”

“...coloquei ele aqui e estou surpreendida com o ensinamento, com a atenção e o

investimento que ele investem no surdo. Eu me sinto muito segura, meu filho ama esta

escola, e eu fico muito feliz,  quando tenho que levar meu filho ao médico,  ele chora

porque ele quer vir para a escola...e qualquer problema a coordenação os professores

estão sempre prontos para resolver.”

“No outro colégio era mais pintura, e aqui ele já mexe com alfabeto, letras, ele já

até aprendeu a escrever o nome dele.”

c) Sugestões de melhorias para a EB:

“Deveria ter fonoaudiologia”.

“Deveria ser período integral  todos os dias, só tem duas vezes na semana ele

sempre pede pra ter mais”.
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9.0-ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A partir das rodas de conversas com alunos surdos e da roda de conversa com

seus  familiares,  obtive  dados  interessantes  a  partir  dos  assuntos  gerados  e

compartilhados dentro  das rodas.  Na análise  dos dados coletados,  os  aspectos  mais

relevantes estarão divididos em categorias marcadas em negrito abaixo.

9.1- Roda de conversas com os surdos

                                          

A roda de conversa com os surdos mostrou que eles tem notado avanços em sua

aprendizagem  escolar quando  comparados  ao  ensino  que  tinham  antes  na  escola

inclusiva.  Conforme  mencionado  no  referencial  teórico,  na  menção  da Emenda

Constitucional  pelo   Decreto  Legislativo  nº  186/2008–  Decreto  nº  6.949/2009,  a

Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O estado ao oferecer uma escola

bilíngue facilita a vida do surdo, por ensinar a Libras e em Libras. Os alunos mencionaram

a facilidade de aprender em sua primeira língua, quando comparada ao ensino dado na

língua portuguesa e intermediado por um intérprete.

Outra categoria foi a dificuldade em acompanhar o ritmo do professor. Nesta

categoria os participantes relataram a dificuldade de se acompanhar o ritmo em que o

professor da escola inclusiva impõe, visto que o mesmo prepara sua aula pensando em

alunos ouvintes.  Quando os alunos surdos ficam com dúvidas,  o professor  da escola

inclusiva não espera ou não repete a matéria para o surdo, essa função fica a cargo de

um intérprete que ao acompanhar o surdo pode perder informações que continuam a ser

passadas pelo professor, e nesses casos ocorrem perdas de conteúdos. Além disso, os

surdos mostraram que não há intérpretes fluentes disponíveis o tempo todo em todas as

escolas,  isto  torna  à  aprendizagem  mais  desafiadora.  Segundo  o  que  foi  dito  por

Capovilla 1 (2011) , quando o aluno surdo aprende  em Libras, sua proficiência em língua

portuguesa escrita é aumentada”, e isso pôde ser comprovado na roda de conversa em

que  todos  os  surdos  disseram  que  aprendem  com  mais  facilidade  e  alguns  até  se

comunicam com a família escrevendo ou lendo o que querem dizer.

Além disso os surdos obtiveram progresso não só em língua portuguesa como L2

(segunda língua), mas aprendem com mais facilidade todas as outras matérias, já que

1-Entrevista ao jornal Estadão-  O Surdo deve ser educado no idioma materno dele. Estadão,SP.27 de 
junho de 2011.
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tudo é explicado em sua L1 (primeira língua). Também no referencial teórico foi citado

Lerner  (2002)  que disse   que as  escolas  enfrentavam o desafio  de  que seus alunos

chegassem a ser comunidade de leitores e escritores, percebemos que isto ainda não é

completamente  possível,  mas  os  alunos  da  EB  estão  encaminhando  para  que  isto

aconteça, pois, estão lendo mais que antes. Os alunos também passaram a pensar mais

em  estudos  pós  ensino  médio,  como  preparar-se  para  o  ENEM,   alguns  estão  se

preparando  para  possíveis  concursos  públicos  e  até  mesmo  mostram  o  desejo  de

estudarem em faculdades privadas. 

Quanto as teorias que defendem a inclusão, como o documento citado: Saberes e

práticas da inclusão: desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades

educacionais  especiais  de  alunos  surdos.  Este  documento  diz  que  a  socialização  é

imprescindível  para  o  desenvolvimento  humano,  pois  é  por  meio  dela  que  o  aluno

apropria-se dos comportamentos sociais, adquire valores, normas e condutas e a aprende

a interagir melhor com a sociedade ouvinte. Os alunos surdos da EB  não consideram

essa teoria como a realidade. Eles consideram que a socialização com os ouvintes pode

ocorrer em outros momentos, e disseram que ocorre o tempo todo quando não estão na

escola. Por exemplo ao lidar com a família, ao tomar um ônibus, ao ir em qualquer outro

lugar encontram com ouvintes e tem obrigatoriamente a necessidade de se socializar. 

Os alunos deixaram claro que, ao contrário do que diz a  Cartilha do MEC- AEE,

pessoas com surdez(2007), a EB não é segregadora, e é melhor um professor bilíngue

que o ensine sem intermediários. Eles não desconsideram o valor de um intérprete, mas

para uma situação de aprendizagem, preferem o ensino bilíngue. 

O que mais me deixou emocionada e surpresa, foi a resposta sobre se sentiam

falta da escola inclusiva. Quando todos disseram sim, pensei que todo meu trabalho em

defender o bilinguismo tinha sido em vão, então resolvi reformular a pergunta e perguntei

do que especificamente sentiam saudade, e eles disseram que sentiam falta dos amigos

ouvintes. Disseram que os amigos eram legais,que davam atenção a eles, que muitos

tinham interesse de aprender Libras, que se divertiam juntos e que eram unidos.

9.2- Roda de conversas com os familiares

Conforme já mencionado,  VESCHI, (2005, p. 51), disse que “o desenvolvimento da

criança surda é proporcional á participação da família. Perguntei aos familiares se eles se
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comunicavam em Libras com seus surdos. Dos 8 (oito) participantes, apenas uma mãe

sabia Libras. (Desconhecimento da Libras)

Gráfico 1- Familiares que sabem Libras

Muitos dos familiares demonstraram a vontade de se comunicarem mais com os

filhos para poder ajudá-los em cada fase da vida, eles reconheceram a necessidade de se

falar e entender seus filhos, sabem o quanto isso seria benéfico, mas alguns alegaram

dificuldade, falta de tempo e alguns citaram que se entendiam bem, mesmo sem Libras.  

Sobre o progresso que perceberam na aprendizagem dos filhos, em uma escala de

1 a 5, sendo 1 o mínimo e 5 o máximo, pedi que dessem notas ao desenvolvimento dos

filhos após terem entrado na EB.

Gráfico 2- Progresso de aprendizagem 
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O resultado foi que 5 participantes deram nota 5, disseram que o progresso foi

grande,  2  participantes  deram  nota  4  disseram  que  estão  notando  melhoras  na

aprendizagem  mas  percebem  que  pode  haver  melhorias  principalmente  quanto  ao

português escrito dos filhos. E a única mãe que deu nota 3 explicou que o filho era recém

chegado à escola e ainda não conseguia perceber progressos.

Pude perceber que o grau de satisfação é bem alto por parte dos familiares. Quis

saber se eles estavam de acordo com o pensamento mencionado no referencial teórico

do professor Arthur Boothroyd da University of New York Graduate Center2, quando disse

sobre a língua de sinais que por não ser uma língua escrita fica limitado o conhecimento

de mundo, e que deveria ser pensada formas de dar aos surdos outras formas para que

eles  tivessem  uma   vida  satisfatória  e  gratificante,  a  resposta  foi  que  eles  não

concordaram. Todos acham que aprender a Libras e em Libras todos os outros conteúdos

vai tornar a vida dos surdos melhor e mais fácil. Com a exceção de um familiar que já

mencionei,  todos  os  outros  são  da  mesma  opinião  de  que  quando  os  surdos  forem

adultos, o fato de terem estudado em uma escola bilíngue, não os tornará segregados,

isolados ou com menos conhecimento de mundo.

Neste  trabalho  de  intervenção,  pude  notar  que  muitos  dos  mitos  quanto  à

aprendizagem e cultura surda já foram quebrados por alguns familiares. Foi interessante

notar que há uma consciência maior de que a barreira do idioma pode ser derrubada, e

muitos pais tem notado progressos na leitura, escrita, comunicação e desenvolvimento

cognitivo e emocional dos surdos que estudam na EB, fator que demorava mais a ser

percebido quando os alunos estavam estudando em escolas inclusivas. 

Muitos dos familiares perderam o medo de que o ensino bilíngue fosse aquém do

ensino na escola  regular, muitos pensavam que o conteúdo dado em uma língua oral e

traduzida para a Libras abrangeria um conteúdo maior de matérias e os alunos seriam

mais beneficiados. Porém os pais participantes deste projeto mudaram essa visão, pois

com o progresso dos filhos na Escola Bilíngue, se deram conta de que para o surdos

aprender em sua primeira língua, Libras, não os deixariam com déficits de aprendizagem,

pois  receberiam  ensino  adequado  voltado  para  sua  realidade  linguística.  Eles  ainda

mencionaram que  os  surdos  da  EB  ao  lerem e  escreverem melhor  conseguiriam se

comunicar com mais facilidade com sua família, e em resultado deste avanço muitos dos

demais problemas decorrentes da falta de compreensão linguística seriam resolvidos. 

2-LEE,F.  New York to Teach Deaf in Sign Language, Then English. New York Times. 5 de março de 
1998.
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10 - Considerações Finais:

 Com este trabalho de intervenção consegui saber a visão que alguns surdos e pais

tem da EB. O objetivo de se desmistificar alguns conceitos equivocados quanto ao ensino

bilíngue foram atingidos. Pude observar que na opinião dos alunos, houve progresso da

aprendizagem em comparação com alunos de inclusão em outras instituições, embora

proponho estudos futuros sobre esse progresso a longo prazo. Pude notar que segundo

opinião de alunos e pais, o mito de que a escola especial seria segregadora, não se aplica

no caso da EB.

  Percebi que  os familiares se mostraram satisfeitos, mas propuseram melhorias

na escola, como a ampliação do ensino integral,  que ocorre atualmente em 2 dias na

escola, e a necessidade de contratação de uma fonoaudióloga. 

Quanto aos alunos, o que eles querem de melhoria é o espaço físico da escola,

como ampliação do laboratório de informática, quadra de esportes cobertas, banheiros

mais acessíveis.  Eles se mostraram satisfeitos quanto ao progresso de aprendizagem

quando comparados com suas escolas anteriores, demonstraram que ao aprender em

sua L1, obtêm um maior conhecimento de mundo e de todos os conteúdos escolares.

Pude ter a certeza de que a EB longe de ser segregadora, contribui para que os alunos

surdos interajam melhor  com os ouvintes,  pois  ao obter  um melhor  conhecimento do

português escrito como L2, os alunos se comunicam melhor com os ouvintes em todas as

situações da vida. Outros aspectos que podem ser objeto de estudos futuros, é a falta que

os alunos surdos indicaram sentir dos amigos da escola inclusiva e a continuidade de

estudos mais aprofundados para diminuir os mitos relacionados ao surdo e ao ensino

bilíngue. Podemos esperar assim que estudos e pesquisas na área ajudem a superar as

barreiras linguísticas e ultrapassar fronteiras que separam surdos e ouvintes. 
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