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RESUMO: O presente artigo analisa a inclusão do surdo e a construção do conhecimento , apresenta 
a proposta da escola bilíngue para surdos, onde professores e alunos todos sabem a LIBRAS

1
, por 

meio de pesquisa em forma de questionário, o Colégio Estadual Dr Eduardo Virmond Suplicy foi o 
lócus de investigação por ser a única escola do município de Francisco Beltrão, Paraná, que conta 
com alunos surdos inclusos, onde os resultados foram analisados ao decorrer da pesquisa. 
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INTRODUÇÃO 

 

A inclusão de surdos, na rede regular de ensino, vem acontecendo com 

objetivo de proporcionar a inclusão/integração social conforme preconiza a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEn, Lei n⁰ 9394/96, que toda criança 

com necessidades educativas especiais deve ter sua escolaridade atendida, 

fundamentalmente, pela escola regular, de modo a promover a integração. 

No entanto, apenas a lei não irá resolver os problemas, pois pensar a inclusão 

é reconhecer diferenças nesse processo, e as individualidades da pessoa surda. 

Incluir as pessoas surdas no processo educativo é essencial para que se cumpra a 

função social de educar.  

Os procedimentos adotados, para a inclusão da pessoa surda, não cumprem 

com a proposta de inclusiva além de discriminar  e estimular o preconceito por parte 

de alunos ouvintes com o surdo. A implantação de uma escola bilíngue possibilitará 

maior nível de desenvolvimento e de aprendizagem do aluno surdo, bem como, o 

respeito pela sua dignidade.  

Sob o principio da dignidade da pessoa humana e isonomia jurídica, todas as 

pessoas devem ter sua escolaridade atendida, no processo educativo e em suas 

particularidades de modo a promover a construção do saber para a inclusão e 

integração social. 

 

OBJETIVOS 

 
O artigo em tela propõe: 

a) Verificar a proposta do ensino bilíngue para cumprimento do direito à 

educação para todos. 

                                                           
1
 Lingua Brasileira de Sinais. 



b) Compreender como se desenvolve o ensino bilíngue no Brasil. 

c) Analisar se esta proposta de ensino está garantindo os direitos para o 

desenvolvimento social da pessoa surda. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa realizada foi do tipo bibliográfica, com estudo de caso, através do 

qual foram entrevistados os alunos inclusos no Colégio Estadual Dr. Eduardo 

Virmond Suplicy, do Núcleo Regional de Educação de Francisco Beltrão, Paraná por 

ser a única escola de Educação Básica (Educação Fundamental de 6⁰ ao 9⁰ ano e 

Ensino Médio) que possui alunos surdos inclusos.  

 

 

PROPOSTA DA ESCOLA BILÍGUE PARA ATENDIMENTO DE DIREITOS 

 

A proposta de ensino para pessoas surdas surgida, da insatisfação da 

comunidade surda e dos movimentos para a escola bilíngue vistos em todo o pais, 

ganhou força no Brasil nos últimos anos,. 

Compreende, primeiramente, a escola bilíngue segundo Chagas (2012) "O 

diferencial da escola bilíngue é o compromisso com o ensino de Libras como língua 

principal, seguido pela compreensão da língua portuguesa escrita." 

O método de ensino bilíngue parte do pressuposto de que primeiro o aluno 

aprenda sua primeira língua, que é essencial para sua vida em sociedade, para, em 

seguida, aprender a língua portuguesa escrita. Esta proposto pretende alcançar  um 

melhor desempenho na aprendizagem do estudante. 

O papel da língua de sinais no ensino bilíngue de acordo com Moura e Vieira 

(2011, p. 8): 

 

Desse modo a Língua de Sinais assume o papel de L1, ou seja, de primeira 
língua. Isso significa que é a língua do pensamento, que permite o 
desenvolvimento cognitivo e o estabelecimento das mais diversas relações, 
conceitualizações, extrapolações, criatividade etc. Portanto, será a língua de 
instrução que permeará todas as áreas do conhecimento e disciplinas que 
compõem o currículo. 

 



Para entender a escola bilíngue deve-se analisar, a luta e as perspectivas do 

movimento por uma escola separada para surdos, sob o contexto da escola 

municipal João Moreira Soares em Araruna no estado da Paraíba, como destaca 

Silva (2011, p. 7) que:  

 

As políticas educacionais adotadas pelo sistema de ensino do país para 
inclusão do surdo nas suas instituições de ensino regular parecem pouco 
eficazes aos olhos de diversos segmentos da sociedade, inclusive de 
surdos, que rejeitam as propostas por acreditarem que invés de inclusão o 
sistema passa a promover ainda mais a exclusão, por não ter em sua rede 
escolas estruturadas para atender as suas peculiaridades. 

  

Silva (2011, p. 7) destaca que que os problemas da escola bilíngue surgem 

na constituição de 1988.  As questões que envolvem a proposta de ensino para 

pessoas surdas exigem o  poder público e dos órgãos competentes posicionamentos 

eficazes, e ajustados ás políticas educacionais adotadas atualmente para a 

promoção dos direitos humanos, no que tange a inclusão e a aprendizagem do 

aluno surdo, no social e educacional, conforme os direitos constitucionais do país.  

Segundo a Constituição Federal em seu art. 205: 

            

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 2014, p. 68) 
 

Compreende-se que a educação não só é dever da família mas também do 

estado, sendo incentivada pela sociedade e visando o desenvolvimento pleno da 

pessoa humana. Porém, porém a comunidade surda não está alcançando os 

objetivos educacionais previstos nos documentos legais com a escola inclusiva 

tornando-se carente de uma revisão em suas ações de políticas educacionais. 

Segundo Turetta (2006, p.11) apud Ferreira e Ferreira 

 

Ainda que a inclusão escolar não assegure ou signifique inclusão social; 
ainda que os processos de exclusão social não sejam exclusivos das 
pessoas deficientes; ainda que a compreensão das possibilidades e 
desafios da educação dos alunos com deficiência não se esgote no âmbito 
da escola; ainda assim a educação é uma mediação fundamental para a 
constituição da vida dessas pessoas, um espaço do exercício de direitos e 
de interações significativas. 

 



A escola sempre foi e sempre será um local de adequação social, onde 

pessoas desenvolvem suas atividades cognitivas, Local de atendimento de direitos e 

construção de conhecimento, mas deve-se analisar o local adequado para as 

pessoas surdas estudarem com o intuito de efetivar seus direitos com  ensino de 

qualidade.  

Segundo Silva (2011, p. 8):  

 

O Decreto 5.626/05 que regulamentou a Lei nº 10436/2002 da Língua 
Brasileira de Sinais, prevê a organização de turmas bilíngue, constituídas 
por alunos surdos e ouvintes onde as duas línguas: Libras e Língua 
Portuguesa são utilizadas no mesmo espaço educacional. 

   

No sistema educacional, acontece o previsto no no decreto 5.626/05, ou seja,  

alunos ouvintes na mesma sala de aula com alunos surdos, mesmo com a presença 

do interprete de libras, os objetivos, raramente são alcançados. 

Moura e Vieira (2011, p. 6) comentam que a legislação garante o ensino 

bilíngue nas séries iniciais pois,  

 

No Brasil, observa-se a tentativa de contemplar essa diversidade na Lei da 
LIBRAS nº 10.436/02 e Decreto 5626/05, documentos oficiais que trazem 
pela primeira vez a nomenclatura Surdo, em contraposição a Deficiente 
Auditivo, conforme os anseios da Comunidade Surda. Nessa visão, os 
Surdos passam a ser reconhecidos como "pessoas essencialmente visuais" 
e o Bilingüismo, como possibilidade de ascensão educacional, devendo ser 
ofertado para as crianças Surdas da Educação Infantil aos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, inclusive em classes bilíngues e com a presença de 
intérpretes de LIBRAS/Língua Portuguesa, no Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio, segundo o artigo 22 parágrafos 1 e 2 do Decreto 5626/05. 
 
 

A LUTA POR DIREITOS 
  

A existência de uma lei regulamentando a situação de ensino e da inclusão 

não significa os direitos da pessoa surda sejam atendidos, mas quando esses 

direitos previstos legalmente são efetivados, ai existe a conquista real. 

 

Parece, entretanto, que diante do contexto escolar em que vivemos, esse 
processo de integração/inclusão, muito bem elaborado, tem apresentado 
dificuldades em sua implantação pela instituição escolar. Ou seja, mesmo 
diante da obrigatoriedade gerada pela nova política educacional e legislação 
atual, muitos educandos surdos encontram-se à margem da escola. Alguns 
estão ‘incluídos’ em classes regulares e poucos conseguem permanecer no 
sistema (MACHADO, 2008, p. 14). 

 



Para Turetta (2006, p. 30) assegurar uma educação bilíngue aos surdos 

dentro do atual contexto educacional existe desafios, pois os profissionais e a escola 

não estão preparados, além de demandar recursos humanos e materiais. Para tal 

processo, é necessário a presença de professores surdos e intérpretes fluentes na 

LIBRAS, além das adequações metodológicas visando o direito do educando 

aprender de modo independente da via auditivo-oral. 

Salienta ainda Moura e Vieira (2011, p. 7): 
 
Devemos deixar claro, no entanto, que esta prática educacional precisa 
acontecer em espaços adequados para seu sucesso, como escolas para 
Surdos nos anos iniciais. Primeiramente, porque esses ambientes 
concentram diversos interlocutores que se comunicam em Língua de Sinais. 
Assim a criança terá oportunidade de adquirir sua língua por meio de 
interações com pares competentes usuários da mesma língua. 

 

De acordo com Constituição Federal, art. 206 (2014, p. 68): "o ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios" Inciso primeiro: "I - Liberdade de 

condições para o acesso e permanência na escola." Quando as pessoas surdas não 

conseguem aprender com dignidade, ou seja, não ampliam o conhecimento como os 

demais ouvintes existe é necessário olhar com atenção pois, pode significar  

problema no ensino atual. Diante dessa possibilidade, acredita-se que a escola 

bilíngue seja a solução, ou uma opção melhor para o acesso ao saber sendo justo 

que todos tenham as mesmas oportunidades, por meios adequados indiferente do 

grupo social que pertence. 

Quanto ao princípio da isonomia nossa Constituição em seu artigo 5o dispõe: 

"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.[...]" 

Todos são iguais perante a lei e detentores de direito. Porém, quando um 

surdo não consegue aprender por falta de profissional intérprete, ou por ter tido um 

ensino inicial igual ao de um ouvinte, o tratamento desigual fere o direito e a 

dignidade da pessoa humana surda. A igualdade é alcançada na medida em que 

todos recebem as mesmas oportunidades e condições de se desenvolverem 

intelectualmente, nas diferentes áreas do conhecimento, mesmo que pra isso seja 

necessário um ensino diferenciado, no caso a escola bilíngue. Com a escola bilíngue 

pode-se oportunizar às pessoas surdas o atendimento em suas particularidades e 

especificidades.  



A realidade dos direitos dos humanos pode ser interpretada através de 

Bobbio (2004, p. 60) quando destaca que “finalmente, descendo do plano ideal ao 

plano real, uma coisa é falar dos direitos do homem, direitos sempre novos e cada 

vez mais extensos, e justificá-los com argumentos convincentes; outra cosia é 

garantir-lhes uma proteção efetiva." 

Diante da realidade posta, faz-se necessário redirecionar o sistema de ensino 

e aprendizagem para surdos através da implantação da escola bilíngue.  

 

 

A ESPERANÇA OTIMISTA DA ESCOLA BILÍNGUE PARA O FUTURO 
 
 

Hoje as escolas já existentes no Brasil, algumas delas citadas no presente 

artigo, compõem uma esperança otimista acerca dos moldes futuros de educação 

assim fazendo um elo de ligação da pessoa surda, com sua dignidade de aprender 

igualmente como todas as pessoas ouvintes. 

Segundo Moura e Vieira (2011, p. 7): 

 

No Brasil, o Bilinguismo começa recentemente a se configurar como 
proposta para a Educação de Surdos. No entanto, estamos ainda no 
processo inicial, balizados na lei e no decreto e em estudos de alguns 
profissionais da área. Encontramos poucas escolas desenvolvendo essa 
prática, alguns docentes interessados 

 

Sob perspectiva da Escola Bilíngue Salomão Watninck, em Porto Alegre (RS) 

que contem esse modelo de ensino, tem conseguido bons resultados, segundo 

Chagas (2012) analisa os avanços sob a opinião de uma professora:  

 

A professora, que também é surda, diz que a lei trouxe importantes avanços 
no reconhecimento da língua de sinais pela sociedade. ‘Eu estudei em uma 
escola de ouvintes, que tinha foco na oralização, no ensino do português. 
Era muito difícil, tinha dificuldade para aprender. Só fui me comunicar com a 
língua de sinais após os meus 15 anos. Hoje, os alunos são estimulados a 
se expressar com os sinais e eles têm o mesmo nível de aprendizado de 
uma pessoa que não é surda’, afirma a educadora. Criada em 2008, a 
escola onde que Cássia dá aulas atende alunos até o 6º ano do ensino 
fundamental. 

 

Analisando a importância desse processo Moura e Vieira (2011, p. 5) 

salientam que: 

 



O Bilinguismo permite que o Surdo possa existir na diferença. Com uma 
língua visual que atende suas necessidades, ele deixa de ser deficiente em 
relação aos aspectos e às limitações ocasionadas pela falta de uma língua 
compartilhada. A Língua de Sinais possibilita que ele estabeleça relações 
de pensamento equivalentes, no que tange a abrangência e a 
complexidade. O aprendizado da Língua Portuguesa pode ser, de fato, 
contemplado nessa abordagem que não se utiliza do auditivo, mas do 
visual. 

 

Chagas (2012) comenta ainda que, o ponto de vista do governo, tem-se 

mostrado favorável pois,   

 
Embora o Ministério da Educação (MEC) recomende que todos os alunos 
sejam incluídos nas escolas regulares, especialistas concordam que o 
modelo adotado pelo colégio gaúcho, com foco no ensino bilíngue da língua 
de sinais e do português, tem se mostrado o mais eficaz para garantir o 
aprendizado dos surdos.(CHAGAS, 2012). 
 

 
Chagas (2012) relata que de acordo com a professora do Departamento de 

Estudos Especializados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

Adriana Thoma, é de concordância de vários pesquisadores na área de 

alfabetização de surdos assim deve acontecer a posteriori das séries iniciais.  

De acordo com  professora Adriana Thoma, Chagas (2012) conclui que: 

 
‘Pesquisas já comprovaram que alfabetizar um estudante surdo em uma 
escola regular não funciona. Nosso ensino não está preparado para isso’, 
afirma. Segundo ela, esses estudantes não conseguem acompanhar o 
restante da turma porque o foco do ensino se dá pelo português oral. ‘A 
grande maioria não tem ninguém na família que conheça a língua de sinais. 
Eles chegam na escola com uma necessidade muito grande e o ensino não 
está voltado para atender isso, e sim para uma realidade bem diferente. Por 
isso acabam tendo um rendimento inferior aos colegas, não avançam no  
aprendizado e se sentem desmotivados em estudar’, afirma. 
 

A criação de escolas bilíngues é uma necessidade nacional para que os 

direitos fundamentais da pessoa humana de educação com dignidade sejam 

atendidos. Pode-se ressaltar o exemplo da Escola Bilíngue Salomão Watninck a 

qual está apresentando resultados positivos, pois forma cidadãos inclusos 

socialmente por meio de sua língua materna, Libras, e cumpre com o dever e a 

função social da educação escolar pois, é um direito fundamental assegurado pela 

Constituição Federal de 1988. As escolas bilíngues, lentamente, estão surgindo no 

país, enquanto resultado do "Movimento bilíngue". 

 
Algumas pessoas diriam: não seria segregação? – Podemos afirmar que 
não, pois dentro destes espaços os Surdos poderão apropriar-se de fato de 



subsídios que os equipararia educacionalmente aos ouvintes. Desta forma, 
serão capazes de se incluir verdadeiramente no meio social, contribuindo 
para o desenvolvimento de uma sociedade inclusiva (Moura e Vieira, 2011, 
p. 8) 

 

RESULTADOS 

 

A pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Doutor Eduardo Virmond 

Suplicy, localizado no município de Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná. A 

referida escola é a única no município que conta com alunos inclusos em sala de 

aula de ouvintes. A escola atende 8 (oito) alunos surdos, dos quais, 5 (cinco) 

estavam presente no dia da entrevista. Os estudantes encontram-se regularmente 

matriculados no Ensino Médio e se encontravam entre 17 e 18 anos de idade. As 

respostas obtidas foram analisadas e compõem os resultados da pesquisa. 

Os alunos foram indagados sobre o atendimento de seus direitos em sala de 

aula. O aluno “A” respondeu: "Não, porque as vezes falta interprete, e nosso direito 

ao bilinguismo (libras, português) e de não fazerem de nossa língua deboche e 

provocação com alguns sinais". Neste caso a preocupação refere-se a falta do 

profissional intérprete, bem como, os deboches praticados pelos alunos ouvintes em 

relação a Libras. Para esse aluno o ensino bilíngue está presente porém, não atende 

suas necessidades.  

O  aluno “B” reclama da maneira como o processo de inclusão está 

acontecendo, diz que:  

 
Têm problema porque alunos ouvintes conversam, bagunçam, atrapalhando 
a aula e tirando a nossa concentração, também alguns professores que não 
sabem como trabalhar com a inclusão ex: falam e copiam ao mesmo tempo, 
explicam muito rápido e nós não conseguimos manter o foco e se 
concentrar nos conteúdos (Aluno surdo).  
 

 

O movimento bilíngue tem início com o descontentamento dos estudantes 

com o que acontece em sala de aula e a forma como a inclusão vem acontecendo.  

começa a partir das pesquisas como esta, onde os alunos se apresentam Para o 

aluno “C”, matriculado no segundo ano do Ensino Médio: "Alguns ouvintes tem 

preconceito, provocam, fazem bullying, não sabem se comunicar e alguns pensam 

que são melhores que nós surdos. Minha sala tem um pouco de respeito." 

E ainda complementando o aluno “D” diz: "Já me senti excluído, desigual 

sentimento ruim por ser surdo." 



A inclusão na escola é mostrada pela mídia como eficaz, porém percebe-se 

que a escola é um preparativo para os indivíduos entrarem na sociedade e mercado 

de trabalho, porém as pesquisas demonstram a insatisfação dos alunos. Assim, 

pode-se questionar se de fato os preceitos constitucionais estão sendo cumpridos e 

se a dignidade da pessoa humana vem sendo respeitada. 

A proposta para o ensino bilíngue e para a educação inclusiva é que todos os 

estudantes ouvintes aprendam Libras e, assim como aprendem Língua Portuguesa. 

Sob esta perspectiva e o modo de como estão sendo inseridos no processo 

educativo, a aluna “E” destaca que "não temos comunicação com os ouvintes, eles 

não sabem libras". Já o aluno “F” diz que: "Em trabalho em grupo não convidam, 

eles ficam longe". 

Dessa forma percebe-se que ocorre a exclusão dentro do processo do 

processo que deveria ser inclusivo. É contraditório contraditório, mas a presente a 

pesquisa revela esta realidade, ou seja, a inclusão na escola é o sistema e a 

exclusão aparentemente é o resultado desse sistema. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir das presentes ponderações pode-se perceber, no Brasil um 

movimento da comunidade surda, onde se busca a efetivação do direito do surdo 

aprender com dignidade. Os surdos revelam insatisfação com o modo de inclusão 

como está acontecendo. Então a escola bilíngue é uma alternativa para ensinar o 

surdos em suas séries iniciais. 

Ainda é preciso uma análise aprofundada sobre o ensino bilíngue enquanto 

ação afirmativa e de inclusão social por meio de projetos em cada região. Quando 

se fala de inclusão escolar, o assunto ainda é delicado e polêmico. Para muitos uma 

saída seria retirar os surdos da escola de ouvintes, seria praticar a exclusão. Então, 

pergunta-se: a exclusão já não está acontecendo dentro da própria escola inclusiva? 

Mas a proposta em si não é retirar alunos da escola regular, mas é dar 

preferência a um ensino com dignidade pelo menos nas séries iniciais, para que 

quando chegue a escola regular, os alunos não sofram com as dificuldades de 

aprendizado, e também os preconceitos.  
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