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RESUMO:Neste artigo buscou-se abordar a proposta da educação inclusiva dentro de uma perspectiva de
ensino bilíngue, destacando a importância da língua na constituição da identidade do sujeito Surdo,
através da inserção da criança Surda em sua própria comunidade e a convivência destes alunos Surdos
com os ouvintes. A língua de sinais vem sendo utilizada há séculos como meio de comunicação para
pessoas surdas. No Brasil, a oficialização da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) através da lei n. 10.436,
de 24 de abril de 2002, abriu novas portas para os Surdos brasileiros. Porém, em nossa sociedade não
existe espaço para as diferenças, sendo assim, os Surdos usuários da língua de sinais são desconsiderados
no processo educacional, uma medida para driblar essa situação seria a proposta da educação bilíngue.
Para a realização desta pesquisa utilizou-se técnicas de pesquisa qualitativa e do estudo do tipo
etnográfico.

Palavras-chave: Ensino Bílingue; Língua de sinais; Educação inclusiva.

RESUMEN: Este trabajo tiene como objetivo abordar la propuesta de la educación inclusiva en la
perspectiva de la educación bilingüe, destacando la importancia del lenguaje en la constitución de la
identidad del sujeto sordo, mediante la inserción de los niños sordos en su propia comunidad y la
convivencia de estos alumnos sordos con oyentes. La lengua de signos ha sido utilizado durante siglos
como un medio de comunicación para las personas sordas. En Brasil, los oficiales LIBRAS (Lengua
Brasileña de Señales) por la Ley n. 10436, de 24 de abril de 2002 abrió nuevas puertas para los brasileños
sordas. Sin embargo, en nuestra sociedad no hay lugar para las diferencias, por lo que los usuarios sordos
de lengua de signos se tienen en cuenta en el proceso educativo, una medida para evitar esta situación
sería la propuesta de la educación bilingüe. Para esta investigación se utilizaron técnicas de investigación
cualitativa y el estudio etnográfico.

Palabras clave: educación bilingüe, signos del lenguaje, la educación inclusiva.

1. INTRODUÇÃO

Tendo em vista que a discussão sobre surdez e língua de sinais vem crescendo cada vez mais no âmbito
educacional, incentivando a criação de novas propostas que auxiliem a educação do Surdo, incluindo-o de
fato na escola e fazendo-o participar efetivamente de sua formação, surge a necessidade de analisar tais
propostas educativas, a fim de conhecer suas vantagens e desvantagens e quais as implicações destas na
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inclusão de alunos Surdos. Neste artigo buscou-se abordar a proposta da educação inclusiva dentro de
uma perspectiva de ensino bilíngue, destacando a importância da língua na constituição da identidade do
sujeito Surdo, através da inserção da criança Surda em sua própria comunidade e a convivência destes
alunos Surdos com os ouvintes.

Este tema é de grande relevância porque muito se tem falado sobre a cultura surda, cultura esta que é
paralela a cultura ouvinte e não sua concorrente. Muitos ainda são os tabus acerca do tema, assim como
muitas ainda são as dificuldades dos Surdos para se afirmarem na sociedade, reconhecendo sua
especificidade e desfrutando dos mesmos direitos que os ouvintes. A proposta de ensino bilíngüe vem para
facilitar a inserção deste Surdo na sociedade, através desta prática o Surdo pode adotar a língua de sinais
como sua língua materna (L1) e o português (no caso dos Surdos brasileiros) como sua segunda língua
(L2).

Para a realização desta pesquisa utilizou-se técnicas de pesquisa qualitativa e do estudo do tipo
etnográfico, como por exemplo, conversas formais e informais no ambiente de pesquisa;observação
participante, interação com os sujeitos; questionários destinados a professores, gestores, alunos, pais e
intérprete para que se tenha subsídios para a coleta de dados e comparações de informação; diário de
campo onde será registrado o cotidiano da pesquisa; recursos tecnológicos, como câmera fotográfica e
entrevistas com os sujeitos da pesquisa. Para fundamentar teoricamente a pesquisa realizada trabalhou-se
principalmente com Santana (2007), Quadros (1997 e 2005), Grosjean (2001) e Dizeu e Caporali (2005),
entre outros autores.

1. DIALOGANDO COM OS AUTORES
1. LÍNGUA DE SINAIS: A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DO SUJEITO SURDO

A língua de sinais vem sendo utilizada há séculos como meio de comunicação para pessoas surdas. No
Brasil, a oficialização da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) através da lei n. 10.436, de 24 de abril de
2002, abriu novas portas para os Surdos brasileiros. Porém, muitas foram às polêmicas geradas acerca
deste tema, tendo em vista que como destaca Dizeu e Caporali (2005) muitos profissionais que trabalham
com Surdos consideram a língua de sinais um simples conjunto de gestos simbólicos, isso acontece porque
as pessoas estão acostumadas a associar a língua com a fala, portanto, com destaca Quadros (1997)
“quando se fala em língua de sinais que exige uma associação de língua com sinais, normalmente as
pessoas apresentam concepções inadequadas” (p. 46). Quadros (1997) ainda afirma que muitas dessas
concepções estão sendo desmistificadas através de estudos realizados com várias línguas de sinais pelo
mundo.

Em primeiro lugar, as línguas de sinais apresentam-se numa modalidade
diferente das línguas orais; são línguas espaço visuais, (...). A diferença na
modalidade determina o uso dos mecanismos sintáticos especialmente diferentes
dos utilizados nas línguas orais. As línguas de sinais são sistemas linguísticos
independentes dos sistemas de línguas orais, (...). São línguas naturais que se
desenvolvem no meio em que vivem a comunidade surda. As pessoas surdas de
determinada região encontram-se e comunicam-se através de uma língua de
sinais de forma análoga a qualquer outro grupo sócio-cultural que utiliza uma
língua falada. (Quadros, 1997, p. 46-47).

Um aspecto fundamental para a efetivação da língua de sinais como língua é o fato desta ser uma língua
natural, assim como qualquer língua oral. “Tais línguas são naturais internas e externamente, pois
refletem a capacidade psicobiológica humana para a linguagem e porque surgiram da mesma forma que
as línguas orais – da necessidade específica e natural dos seres humanos de usarem um sistema
linguístico para expressarem ideias, sentimentos e ações” (p. 47). Portanto, as línguas de sinais assim
como as línguas orais, surgiram da necessidade inata do ser humano de se comunicar, ou seja, assim
como os ouvintes adquirem naturalmente uma língua oral nos anos iniciais de sua vida, a criança Surda
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tem todo o direito de fazer o mesmo, podendo assim integrar-se a uma comunidade de iguais, a
comunidade surda.

Segundo Santana (2007) por meio da língua de sinais, adquirida em qualquer idade, o sujeito surdo
constituíra uma identidade surda, visto que ele não é ouvinte. Isso se daria porque, através da interação
com outros surdos que usam a língua de sinais este sujeito teria uma maior possibilidade de compreensão,
diálogo, aprendizagem, entre outros, o que seria bastante difícil na língua oral, tendo em vista que, como
já foi dito, a língua de sinais é a língua natural do surdo, língua esta que pode ser adquirida a partir da
convivência com outros surdos, de maneira natural e espontânea, ao contrário da língua oral, que só pode
ser adquirida de forma sistemática.

Porém, não se pode afirmar que a língua seria o único componente constituinte da identidade da pessoa
surda, a língua permite a socialização das ideias, o diálogo, a troca de experiência e a aprendizagem,
entretanto, a forma como a surdez é encarada em nossa sociedade também influencia a formação de uma
identidade e uma cultura surda. A língua facilita essa constituição da identidade.

Para que o surdo possa reconhecer sua identidade surda é importante que ele
estabeleça o contato com a comunidade surda, para que realize sua identificação
com a cultura, os costumes, a língua e, principalmente, a diferença de sua
condição. Por intermédio das relações sociais, o sujeito tem possibilidade de
acepção e representação de si próprio e do mundo, definindo suas características
e seu comportamento diante dessas vivências sociais. (Dizeu e Caporali, 2005, p.
593).

Essa convivência com a comunidade surda é importante para que o sujeito Surdo que só convive com
ouvintes não sinta sua surdez depreciada e ocultada, é importante o convívio do Surdo com a sociedade
majoritária (ouvinte). A comunidade surda não deve se opor a comunidade ouvinte, deve fazer parte dela,
pois como afirmam Dizeu e Caporali (2005) o objetivo da constituição de uma identidade surda, não é
afastar o surdo dos ouvintes, mas, fazer com que esse Surdo se aceite como pessoa normal, com
potencialidades e limitações, uma pessoa surda.

1. LÍNGUA DE SINAIS E BILINGUISMO

Em nossa sociedade não existe espaço para as diferenças, sendo assim, os Surdos usuários da língua de
sinais são desconsiderados no processo educacional, uma medida para driblar essa situação seria a
proposta da educação bilíngue. A língua de sinais é a língua natural dos Surdos, pois pode ser aprendida
de forma assistemática, rápida e espontaneamente, daí a importância da criança Surda filha de pais
ouvintes, conviver com um adulto Surdo, a língua de sinais deve ser adquirida pela criança Surda o mais
rápido possível, desde cedo, assim como as crianças ouvintes aprendem a falar o português.

A língua portuguesa seria a segunda língua da criança, que poderia ser aprendida na modalidade escrita
na escola, ou na modalidade oral com um fonoaudiólogo. Esse aprendizado de duas línguas (L1 = língua
de sinais, visual-espacial, L2 = português, oral/auditiva) consiste na proposta de ensino bilíngue, muito
utilizada atualmente na educação de Surdos, mas, apresentando ainda uma série de controvérsia. Existe
ainda uma grande polêmica quando se fala em bilinguismo.

O bilingüismo possibilita ao surdo adquirir/aprender a língua que faz parte da
comunidade surda. O trabalho bilíngüe educacional respeita as particularidades da
criança surda, estabelecendo suas capacidades como meio para essa criança
realizar seu aprendizado. Esta proposta também oferece o acesso à língua oral e
aos conhecimentos sistematizados, priorizando que a educação deve ser
construída a partir de uma primeira língua, a de sinais, para em seguida ocorrer a
aquisição da segunda língua, o português (oral e/ou escrito). (Dizeu e Caporali,
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2005, p. 591-592).

A proposta de educação bilíngue deve buscar aceitar a surdez e suas especificidades, sem propor
transformações de identidade e cultura, pelo contrário, deve-se destacar que quando o indivíduo adquire
uma língua natural, fica mais fácil a aquisição e o aprendizado de conteúdos sistematizados. Como afirma
Grosjean (2001) “toda criança surda, qualquer que seja o nível da sua perda auditiva, deve ter o direito de
crescer bílingüe. Conhecendo e usando a língua de sinais e a língua oral (na sua modalidade escrita e,
quando for possível, na sua modalidade falada) a criança alcançará um completo desenvolvimento das
suas capacidades cognitivas, linguisticas e sociais”. A partir do aprendizado de sua língua materna, o
Surdo torna-se capaz de se desenvolver completamente com mais facilidade, além de poder fazer parte de
uma cultura e possuir identidade própria.

Até agora se falou do ensino bilíngue tendo como primeira língua a ser adquirida pela criança surda a
língua de sinais, mas, o que se pode observar nas escolas pesquisadas e em leituras realizadas, é que as
escolas têm o português com a língua materna (L1) e a língua de sinais com a segunda língua a ser
ensinada (L2).

No entanto, as propostas bilíngües estão estruturadas muito mais no sentido de
garantir que o ensino de português mantenha-se enquanto a língua de acesso ao
conhecimento. A língua de sinais brasileira parece estar sendo admitida, mas o
português mantém-se como a língua mais importante dos espaços escolares.
Inclusive, percebe-se que o uso “instrumental” da língua de sinais sustenta as
políticas públicas de educação de surdos em nome da “inclusão”. As evidências
das pesquisas em relação ao status das línguas de sinais incomodam as
propostas, mas não chegam a ser devidamente consideradas quando da sua
elaboração. A língua de sinais, ao ser introduzida dentro dos espaços escolares,
passa a ser coadjuvante no processo, enquanto o português mantém-se com o
papel principal. As implicações disso no processo de ensinar-aprender
caracterizam práticas de exclusão. (Quadros, 2005, p. 30).

Como destaca ainda essa mesma autora, através da língua de sinais os surdos estão se constituindo como
um grupo social com base nas relações de diferenças, o que torna a língua um instrumento de poder nas
relações com as crianças e alunos Surdos. Os Surdos têm todo o direito de aprender na língua de sinais,
sua língua materna, língua esta que permite sua inserção completa no mundo, que o permite fazer parte
de uma cultura específica, onde pode conviver com membros iguais, onde pode constituir uma identidade
na qual pode se sentir completo.

1. METODOLOGIA

Para a realização desta pesquisa utilizou-se técnicas de pesquisa qualitativa e do estudo do tipo
etnográfico, que conforme André (1995) a pesquisa qualitativa é a pesquisa fenomenológica, ou seja,
estuda o “fenômeno em seu acontecer natural”, enfatizando os aspectos subjetivos do comportamento dos
sujeitos. Optou-se por essa abordagem, pois busca-se “interpretar” os significados que os sujeitos dão as
suas ações, investigando o cotidiano escolar de maneira sistemática, procuramos voltar-nos para os
valores, concepções e significados culturais dos participantes em seu ambiente próprio, já que “a pesquisa
qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados” (Lüdke e André, 1986, p. 11).

Denomina-se, portanto, um estudo de caso do tipo etnográfico:

Para que seja reconhecido como um estudo de caso etnográfico é preciso, antes
de tudo, que preencha os requisitos da etnografia e, adicionalmente, que seja um
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sistema bem delimitado, isto é, uma unidade com limites bem definidos, tal como
uma pessoa, um programa, uma instituição ou um grupo social. O caso pode ser
escolhido porque é uma instância de uma classe ou porque é por si mesmo
interessante. De qualquer maneira o estudo de caso enfatiza o conhecimento do
particular. (André, 1995, p.31)

Partindo deste referencial, trabalharemos com as seguintes técnicas:

1. Conversas formais e informais no ambiente de pesquisa;
2. Observação participante, interação com os sujeitos;

A observação é chamada de participante porque parte do princípio de que o
pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada,
afetando-a e sendo por ela afetado. (André, 1995, p.28)

1. Questionários destinados a professores, gestores, alunos, pais e intérprete para que se tenha
subsídios para a coleta de dados e comparações de informação;

2. Diário de campo onde será registrado o cotidiano da pesquisa;
3. Recursos tecnológicos, como câmera fotográfica;
4. Entrevistas com os sujeitos da pesquisa.

1. ANÁLISE DOS DADOS

Buscou-se analisar o caso da Escola Municipal Álvaro do Rêgo Barros que atualmente possui seis alunos
Surdos, inclusos nas salas de aula do ensino regular da instituição. São eles: Beatriz (15 anos, cursando o
9º do E.F.), Nataly (17 anos, cursando o 9º ano do E.F.), Valdênia (18 anos, cursando o 9º E.F.),
Jaqueline (16 anos, cursando o 6º ano do E.F.) e Willard (12 anos, 6º ano do E.F.).

Realizou-se uma entrevista com as alunas Surdas do 9º ano da Escola Álvaro, segue a transcrição da
entrevista abaixo (a entrevista foi realizada na língua de sinais):

Pesquisadora: Como acontece a comunicação em sua escola

Nataly: Com gestos criados por eles mesmos e com gritos (às vezes).

Beatriz: Através da escrita e de gestos criados por eles (mímicas).

Valdeina: Através de mímica e escrita.

É importante destacar que quando as meninas falam “gestos criados por eles” estão se referindo aos
ouvintes que convivem diariamente com elas. As afirmações acima transcritas demonstram aquilo que já
foi citado:

As propostas bilíngües estão estruturadas muito mais no sentido de garantir que
o ensino de português mantenha-se enquanto a língua de acesso ao
conhecimento. A língua de sinais brasileira parece estar sendo admitida, mas o
português mantém-se como a língua mais importante dos espaços escolares.
(Quadros, 2005, p. 30)

Podemos perceber que as meninas se comunicam muitas vezes através da escrita, ou seja, a língua
portuguesa em sua modalidade escrita é uma das formas de comunicação mais recorrentes. Outro
destaque importante a fazer é a questão da mímica, é muito comum que os ouvintes criem gestos para se
comunicar com os surdos, e isso não pode ser considerado LIBRAS, tendo em vista que, a LIBRAS é uma

Pág.5/8



língua que possui elementos que a estruturam e que constituem a identidade de um grupo. Existe uma
grande diferença entre LIBRAS e mímica, diferença essa que deve ser reconhecida num ambiente escolar
inclusivo.

Segue mais um trecho da entrevista:

Pesquisadora: Os professores sabem se comunicar com vocês

Nataly: A professora de matemática tenta, ela sempre pergunta: como é aquela palavra Tipo: os dias da
semana, prova, etc., os outros não, só falam e falam...

Beatriz: Não há comunicação porque eles só falam e eu não entendo nada.

Valdeina: Não, eles falam muito ou mandam a gente ler uns livros difíceis.

Pesquisadora: Sem a presença do interprete vocês conseguem compreender o assunto

Nataly: Não, porque os professores não chegam perto para ensinar.

Beatriz: Não, porque os professores falam muito e rápido.

Valdeina: Não.

Mais uma vez podemos perceber que a instituição dá uma importância maior ao ensino da língua
portuguesa como primeira língua do Surdo, deixando a LIBRAS como algo simplesmente instrumental, que
é dever exclusivo da interprete e de ninguém mais, essa atitude demonstra a dificuldade enfrentada pelos
Surdos em muitas escolas públicas de nosso estado.

Continuando a entrevista, as meninas demonstram que as dificuldades de comunicação não existem só na
escola mais também na família, tendo em vista que todas elas são pertencentes a famílias ouvintes.

Pesquisadora: Como acontece a comunicação em casa, com a família

Nataly: Com a família, a comunicação é oral, porque não sabem LIBRAS.

Beatriz: Oral e gestos (mímica).

Valdeina: Oral e gestos criados por eles.

Como já se citou anteriormente, é importante que a criança Surda, nascida numa família de ouvintes,
tenha desde cedo contato com um adulto Surdo, para que possa aprender LIBRAS a sua língua materna
desde criança, assim como acontece com os ouvintes, é importante também que os familiares ouvintes
reconheça a diferença e aprenda a LIBRAS, para que o surdo possa ser compreendido e aceitado em sua
língua, o que facilitaria ainda mais o seu aprendizado da segunda língua, no caso dos Surdos brasileiros: o
português.

As meninas ressaltam ainda o prazer que tem em se comunicar em LIBRAS, reconhecendo esta como sua
língua materna.

Pesquisadora: Vocês preferem a comunicação oral ou em LIBRAS:

Nataly: LIBRAS.

Beatriz: LIBRAS com certeza.
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Valdeina: LIBRAS.

Os surdos preferem a LIBRAS porque esta é sua língua natural, é a qual facilita a sua comunicação, que
demonstra que ele não está sozinho, mas que têm outros iguais a eles, com os quais ele pode se
comunicar, estabelecer diferentes relações, aprender uma nova cultura, uma cultura que é sua, a cultura
Surda.

1. CONCLUSÕES

Buscou-se neste estudo analisar a proposta da educação inclusiva dentro da perspectiva do ensino
bilíngue, destacando a importância da língua na construção da identidade do sujeito surdo.

Através das leituras realizadas e dos objetivos traçados, pode-se concluir que existe ainda uma grande
dificuldades para que os surdos possam sentir-se parte de uma comunidade e cultura diferente da cultura
ouvinte. Cria-se uma idéia de que a cultura surda é uma concorrente da cultura ouvinte e que ambas não
podem existir paralelamente, porém, ambas são importantes para a constituição da identidade do sujeito
Surdo.

Conclui-se, portanto que, a criança Surda necessita inserir-se numa comunidade de iguais, a comunidade
Surda, aonde aprenderá sua língua materna, a língua de sinais. Tendo em vista que a aquisição de uma
língua é essencial na construção da identidade de todo o ser humano, pois é através das relações
lingüísticas que nos expressamos e nos comunicamos com os outros.

Muito ainda deve ser feito no campo da educação inclusiva. A proposta de educação bilíngüe auxiliaria
bastante a inserção da criança Surda, tanto na cultura “dominante” que é a cultura dos ouvintes, quanto
na cultura Surda, porém, para que isso possa ser concretizado é preciso que todos que têm contato com
crianças Surdas estejam dispostos a respeitar suas diferenças, sem excluí-los, além disso, é de extrema
importância que desde o inicio de sua infância, a criança surda tenha contato com adultos Surdos, a fim de
adquirir a língua de sinais o mais cedo possível como acontece com as crianças ouvintes.
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